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องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Constitution of Institutional Review Board)

(1) วัตถุประสงค์ (Objective)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Institutional Review Board (IRB),
Bangkok Hospital Head Quarters ย่อว่า “BMC-IRB” หรือ “คณะกรรมการฯ” หรือ “คณะกรรมการจริยธรรมฯ”
ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัย ของ รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่และโครงการวิจัยอื่นๆ
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 หมวด 9 การศึกษาและการ
ทดลองในมนุษย์ ข้อ 47, 48, 49, 50, 51
บทนี้มีวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อกาหนดวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและวิธกี ารหมดวาระ
2. เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องผู้ที่จะเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ให้สามารถปฎิบัติงานได้บรรลุวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ
3. เพื่อกาหนดหน้าที่ของกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
4. เพื่อกาหนดวิธกี ารพัฒนากรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(2) ขอบเขต (Scope)
วิธีการดาเนินการมาตรฐานครอบคลุมขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่
(BMC-IRB) องค์ประกอบของคณะกรรมการ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตั้งแต่ประธาน รองประธาน เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการประจา กรรมการเสริม อนุกรรมการคณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่ประจาของสานักงานกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน รวมถึงการจัดการรักษาความลับ การจัดการการมีส่วนได้สว่ นเสีย การฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงานกรรมการฯ
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(3) นิยาม (Definition)
1. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน (Institutional Review Board) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คณะกรรมการฯ“ หรือ
“คณะกรรมการจริยธรรมฯ“ คือกรรมการซึ่งมีหน้าที่พิจารณาโครงร่างการวิจัยหรือโครงการวิจยั (protocol) ทีผ่ ู้วิจัย
(investigator หรือ researcher) ส่งมาให้พิจารณา คณะกรรมการฯได้รับการแต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 รพ.
กรุงเทพ สานักงานใหญ่
2. กรรมการประจา หมายถึง กรรมการที่เชิญให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
3. กรรมการเสริม หมายถึง กรรมการที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว
(4) หน้าที่และความรับผิดชอบ (Role and responsibility)
1. ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 มีหน้าที่เลือกประธานคณะกรรมการฯ และให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน สามารถปฎิบัตงิ านตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
2. ประธานคณะกรรมการฯ มีหน้าทีค่ ัดเลือกกรรมการตาแหน่งต่างๆ นาเสนอประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1และมอบหมายงาน
3. กรรมการตาแหน่งต่างๆ มีหน้าทีต่ ามกาหนดในบทนี้
(5) ข้อกาหนด (Requirement)
5.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) และจุดมุ่งหมาย (Aim) ของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯมีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่มคี ุณภาพระดับสากล พันธกิจของคณะกรรมการฯ
คือ ธารงไว้ซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ทดี่ ขี องผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั (volunteers and participant) (ICH
GCP 3.1.1)
นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังมีจดุ มุ่งหมาย ดังนี้ (1) ปฏิบัติตามพันธกิจ (2) สนับสนุนให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
จริยธรรมการวิจัยในคน (3) ธารงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณขององค์กร
5.2 ผู้มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ฯ (Institutional authority under which BMC-IRB is Established and
empowered)
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ
รองประธานกรรมการฯ กรรมการ เลขานุ การและผู้ช่ วยเลขานุก าร โดยประธานคณะผู้บริห ารกลุ่ ม 1 เป็นผู้ คัดเลื อกประธาน
กรรมการฯ สาหรับตาแหน่งอื่นๆ ได้แก่ รองประธาน เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการ สรรหาโดยประธานกรรมการฯ การ
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้าที่ของประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 (Responsibilities of CEO group 1)
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีอานาจลงนาม พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองดูแลให้
คณะกรรมการฯสามารถดาเนินงาน ให้ลุล่วงไปได้อย่างอิสระ ยุตธิ รรม และปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายต่าง ๆ
2. จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ ซึง่ หมายรวมถึง บุคลากร การสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่และ
งบประมาณ แก่คณะกรรมการฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ให้การรับผิดชอบทางกฎหมายแก่คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติงาน ทบทวนและพิจารณา
โครงการวิจัยโดยสุจริต จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรรมการจริยธรรมฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ถูกฟ้องร้อง
ในทางแพ่ง
4. ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 อาจไม่อนุมตั ิให้โครงการวิจยั ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ แล้วดาเนินการ
วิจัยในคนได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติให้โครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ ดาเนินการวิจัยได้
5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Organization and members of BMC-IRB) และการได้มาซึ่ง
กรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สานักงาน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการฯ (qualification)
คณะกรรมการฯ

จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มคี ุณวุฒิและประสบการณ์ในศาสตร์แขนงต่างๆ

ทั้งทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งมีความรู้ดา้ นกระบวนการวิจยั กฎระเบียบต่างๆ ทีใ่ ช้เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมการวิจัย

ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพียงพอทีจ่ ะประเมินโครงการวิจยั ว่ามีความเหมาะสมในด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ สังคมศาสตร์ และจริยธรรมการวิจยั (ICH GCP 3.2.1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลจากสาขาวิชาชีพต่างๆ
เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักสถิติ นักสังคมศาสตร์ เป็นต้น
กรรมการทุกคนจะต้องตระหนักถึงความสาคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน มีความอุทิศตัวทีจ่ ะให้ความรู้และเวลาเพื่อช่วย
ปกป้องผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั
ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการที่มิใช่บุคลากรในสังกัด รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าสามารถออกความเห็นในฐานะบุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องเกรงใจสถาบัน ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการที่
ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นแพทย์หรือพยาบาล แต่เป็นประชาชนทัว่ ไป (lay person) ร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อให้ความเห็นที่
เป็นตัวแทนประชาชนทั่วไป
อนึ่ง จานวนองค์ประชุมที่นอ้ ยที่สุดที่จะเริ่มประชุมได้ (Quorum) คณะกรรมการจะเริ่มการประชุมได้ เมื่อมีองค์
ประชุมดังต่อไปนี้ (ICH GCP 3.2.1)
จานวนกรรมการมาอยู่ในที่ประชุมแล้ว ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
 มีกรรมการฯ ทั้งชาย และ หญิง
 มีกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ที่เป็นแพทย์
 มีกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ที่มีความถนัดสาขาวิชาที่ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาล
 มีกรรมการฯ อย่างน้อย 1 คน ไม่ได้ทางานใน รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่
ความหลากหลายของคณะกรรมการ (diversity)
เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมที่นักวิจัยอาจให้ความสนใจไม่เพียงพอ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ คณะกรรมการฯ จึงต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์แขนงอื่นๆ จาก
หลากหลายอาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วยกรรมการที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน อีกทั้งยังต้อง
ประกอบด้วยเพศหญิงและชาย ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติ และมุมมองตามธรรมชาติ
ที่ปรึกษา (consultant)
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ มีมาตรฐานดีและสามารถปฏิบัติตามพันธกิจและจุดมุ่ งหมายได้ ประธาน
กรรมการฯสามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นที่ปรึกษาประจาของคณะ
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กรรมการฯ ซึ่งจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯและสามารถให้คาแนะนา/ความเห็นในการพิจารณา
กรรมการประจา (BMC-IRB member)
หมายถึงกรรมการทีเ่ ชิญให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ประธานเป็นผู้สรรหาและเสนอให้ประธานคณะผูบ้ ริหารกลุ่ม 1 แต่งตั้ง
กรรมการเสริม (alternate member)
ในปัจจุบันมีการวิจัยที่ใช้ความรู้ในสาขาต่างๆมากขึน้ และ/หรือเมื่อมีจานวนโครงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการฯ อาจ
มีการแต่งตั้งกรรมการเสริม ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการประจา ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1
แต่งตั้งให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการประจา แต่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในการประชุมในบางครั้งครั้งใดก็ได้ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งอาจได้รับเชิญมาเพื่อให้มีองค์ประกอบของกรรมการครบ (quorum)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (expert consultant)
ในกรณีที่โครงการวิจัยมีเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ที่ ก้าวหน้า หรือมีความหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์
ประธานกรรมการฯ อาจพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยส่งโครงการไปขอความเห็นล่วงหน้า และ/หรือ
เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นในวาระที่พิจารณาโครงการนั้น (ICH 3.3.6)
คณะอนุกรรมการบริหาร (executive subcommittee) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ประธานกรรมการฯ อาจพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการบริ หาร ซึ่งเป็นบุคลากรจากในคณะกรรมการฯ ทาหน้าที่พิจารณา
ด้านการบริหารบุคลากร การเงิน การพัฒนาคุณภาพโดยการกากับดูแล การจัดซื้อ ตลอดจนเป็นตัวแทนในการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ คณะอนุกรรมการนี้มีประธานกรรมการฯ เป็นประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการประกอบด้วย รองประธานกรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าสานักงาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และกรรมการที่ประธานแต่งตั้งอีกไม่เกิน
3 คน การตั้งคณะอนุกรรมการบริหารต้องมีการตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และการหมดวาระเป็นไปตามประธานกรรมการฯ
อนุกรรมการตรวจเยี่ยม (audit subcommittee)
เพื่อให้มีการดูแลให้ความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ประธานกรรมการฯ จะมีการตั้งอนุกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อ
กากับดูแลการวิจัย เพื่อจะไปเยี่ยมสถานที่ดาเนินการวิจัยหรื อสถาบัน ซึ่งอาจไปเมื่อได้รับ แจ้งการปฏิบัติซึ่งไม่ ถูกตามหลั ก
จริยธรรมการวิจัย หรืออาจไปด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน (Staff)
คือพนักงานประจาของโรงพยาบาล ที่ต้องมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของโรงพยาบาลคือ ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่า
ปริญญาตรี ต้องเข้าอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างน้อยทุก 3 ปี เจ้าหน้าที่ควรได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการบริหารสานักงานจริยธรรมฯ
5.4 หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและอนุกรรมการ
1. พิจารณาทบทวนโครงการที่ส่งเข้ามาในครั้งแรก และโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว ว่าจะรับรอง หรือไม่
2. ติดตามและตรวจสอบกระบวนการขอความยินยอม และความก้าวหน้าของการวิจัยที่ได้รับการรับรองไปแล้ว
3. ให้การปกป้องผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และเพิ่มความปลอดภัยแก่การดาเนินการวิจัย
4. หากพบว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หรือ การเบี่ยงเบนจากโครงร่างการวิจัย หรือแก้ไขโครงการที่ได้รับการรับรองไป
แล้ว หรือความไม่ปลอดภัยอื่นๆ สามารถเพิกถอนการรับรองชั่วคราว หรือเพิกถอนการรับรองนั้นถาวร
5. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยบางด้านเพื่อช่วยเหลือกรรมการ หรืออาจเชิญตัวแทนของชุมชน หรือ
ผู้ป่วยมาร่วมอภิปรายให้ข้อมูล
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6. เก็บข้อมูลต่างๆ ของงานวิจัยเป็นความลับ
หน้าที่ของประธานกรรมการฯ (chairman)
1. กาหนดนโยบายและควบคุมให้การดาเนินงานของกรรมการฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายไทย
รวมถึงประกาศของกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. สรรหาและเสนอประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 ให้แต่งตั้งกรรมการประจา กรรมการเสริม และที่ปรึกษาโดยคัดเลือกให้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามเพศ สาขาวิชาชีพ ความรู้ ความประพฤติ และความเต็มใจที่จะทาหน้าที่กรรมการที่ดี
3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการชุดต่างๆ และเจ้าหน้าที่สานักงานจริยธรรมฯ มอบหมายภาระกิจต่างๆ ให้แก่อนุกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สานักงาน
4. ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ตั้งไว้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ หากประธาน
กรรมการฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ในครั้งใด ให้รองประธานกรรมการฯ (ถ้ามี) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้แทน หากทั้งประธาน
กรรมการฯ และรองประธานกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าประชุมได้พร้อมกันในการประชุมครั้งใด ให้กรรมการที่เข้าประชุมลง
ความเห็นเลือกผู้ที่เหมาะสมในการประชุมครั้งนั้นทาหน้าที่ประธานกรรมการฯ แทน เฉพาะคราว
5. ลงนามในเอกสารสาคัญดังต่อไปนี้
 หนังสือรับรองโครงการวิจยั (Certificate of Approval; COA)
 จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั ชนิดต่างๆ คือ
 รับรองโครงการ
 รับรองในหลักการ แต่ขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจยั ตามทีค่ ณะกรรมการฯ เสนอแนะ
 ยังไม่รับรองจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงโครงการวิจัย ตามทีค่ ณะกรรมการฯ เสนอแนะ
 ไม่รับรองโครงการวิจยั พร้อมเหตุผลประกอบการตัดสิน
 จดหมายเชิญประชุมกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ
 ประกาศและเอกสารสาคัญอื่นๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
6. เป็นประธานในการประชุมของคณะอนุกรรมการบริหาร (executive subcommittee) ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อ
วางแผนงานและสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ มีความรู้และคุณภาพที่ดีขึ้น
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ต่อผู้บริหารระดับสูงปีละ 1 ครั้ง
8. เสนอประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ ชุดใหม่ ก่อนคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ชุดปัจจุบันครบวาระ 60 วัน (สองเดือน) หรือมีการแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มตามความเหมาะสม เพื่อความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน
หน้าที่ของรองประธานกรรมการ (co-chairman)
1. ดาเนินการประชุมแทนประธานกรรมการฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้
2. ลงนามแทนประธานกรรมการฯ ในเอกสารสาคัญต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการฯ
3. เป็นรองประธานของคณะอนุกรรมการบริหาร
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการฯ หากประธานกรรมการฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานมอบหมาย
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หน้าที่ของที่ปรึกษา (consultant)
ที่ปรึกษามีหน้าที่ช่วยพิจารณาให้ความเห็น / คาแนะนาในการประชุมคณะกรรมการฯตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน
สนับสนุนให้กรรมการและเจ้าหน้าที่สานักงานได้ไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้ พิจารณาทบทวนโครงการ และช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
โดยที่ปรึกษาจะต้องรักษาความลับของโครงการ และลงนามในใบ Confidentiality ด้วย
หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการ (secretary) และผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสม เลขานุการสามารถมอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สานักงานช่วยดาเนินการขั้นต้นได้ หน้าที่ของเลขานุการได้แก่
1. บริหารจัดการเอกสารโครงร่างการวิจัย

และการประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มี

ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามพันธกิจ
2. จัดลาดับโครงการวิจยั ที่เสนอเข้ามาใหม่ เพื่อเสนอขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ ก่อนเริ่มการวิจัย (initial review) เข้าสู่
วาระการประชุมตามระยะเวลาทีเ่ สนอเข้ามาครัง้ ละไม่เกิน

10

โครงการ

และแบ่งชนิดของการพิจารณาทบทวนที่

โครงการวิจัยจะได้รับ ว่าสมควรเป็นชนิด full board review, expedited review, หรือ exemption review
3. กาหนดรายชื่อกรรมการผู้รับผิดชอบทบทวนพิจารณา และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม โดยแต่
ละโครงการจะมีกรรมการผู้ทบทวนพิจารณา 3-5 ท่าน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มคี วามรู้ความชานาญเฉพาะทางทีเ่ หมาะสมกับ
โครงการวิจัยนั้น
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของรายงานการประชุม วาระการประชุม และจดหมายแจ้งผล ซึ่งจัดพิมพ์โดย
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนนาเสนอประธานกรรมการฯ พิจารณาลงนาม
5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการวิจัย ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองในหลักการแต่ขอให้ปรับแก้ไข (ผลเป็น 2) หากผู้วิจัยได้
ดาเนินการครบถ้วนแล้ว ให้นาเสนอต่อประธานกรรมการฯ เพื่อลงนามในหนังสือรับรองโครงการวิจัย
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการวิจัย ซึ่งที่ประชุมมีมติยังไม่รับรองจนกว่าจะมีการแก้ไข (ผลเป็น 3) และผู้วิจัยได้ทา
การปรับหรือชี้แจงเหตุผลเข้ามาใหม่ตามคาแนะนาของคณะกรรมการ และส่งให้กรรมการผู้เคยพิจารณาโครงการนั้น
พิจารณาอีกครั้ง และเสนอเข้าประชุมเพื่อขอลงมติรับรอง/ไม่รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
7. นาเสนอรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจัยต่างๆ ที่ผู้วิจัยรายงานต่อที่ประชุม และดาเนินการตามมติที่
ประชุม เช่น ต้องแจ้งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงโดยมิต้องแจ้งแก่
ผู้เข้าร่วมการวิจัย
8. นาเสนอการปรับเปลี่ยนโครงร่างการวิจัยแก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบและลงความเห็น
9. สรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั การแจ้งปิดโครงการวิจัย หรือการขอต่ออายุ หนังสือรับรองโครงการวิจัยสาหรับ
ปีถัดไป แจ้งแก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบและลงความเห็น
10. ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่สานักงานจริยธรรมฯ
11. เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของอนุกรรมการบริหาร
12. รับผิดชอบตามภาระกิจที่ประธานกรรมการฯมอบหมายและหน้าที่ของกรรมการ
หน้าที่ของกรรมการประจา (committee member)
1. เป็น primary reviewer คือ พิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมายก่อนการประชุมกรรมการฯ ตาม
กระบวนการพิจารณาและนาเสนอในที่ประชุม โดยบันทึกความเห็น การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ ลงในแบบ
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Reviewer Assessment Form และ Element check list โดยลงนามและวันที่กากับ
2. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิ จารณาทบทวนและตัดสินผลการพิจารณาตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคนทุกโครงการ ทุกท่าน
สามารถแสดงความคิดเห็น และ/หรือไต่ถาม
3. หากมี โ ครงการวิ จั ย แก้ ไ ขถู ก ส่ ง กลั บ เข้ า มาตามที่ ค ณะกรรมการฯประชุ ม ให้ ผ ลยั ง ไม่ รั บ รองจนกว่ า จะแก้ ไ ข
(ผลเป็น 3) กรรมการผู้ที่เป็น primary reviewer จะถูกมอบหมายให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4. เพิ่มพูนความรู้เรื่องจริยธรรมการวิจัย เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 2 ปี
5. ภาระกิจอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการฯ มอบหมาย เช่น เป็นอนุกรรมการต่างๆ
6. เมื่อคณะกรรมการตัดสินใจจะให้มีการพิจารณาแบบเร่งด่วน (expedited review) กรรมการที่มีประสบการณ์พอสมควรจึง
จะทาการพิจารณาแบบนี้ได้ และจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ expedited review ก่อนล่วงหน้า
หน้าทีก่ รรมการที่มาจากภาคประชาชน (lay person)
กรรมการที่มาจากภาคประชาชน (lay person) ต้องไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากรรมการอื่น
โดยไม่ต้องทาหน้าที่ primary reviewer แต่สามารถศึกษาโครงการวิจัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาความเข้าใจ และให้ความเห็น
เกี่ยวกับเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย ในฐานะตัวแทนประชาชน ซึ่ งมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจ
ข้อมูลในการทาวิจัย เพื่อให้การตัดสินใจของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจและเข้าใจอย่างแท้จริง
หน้าที่ของกรรมการเสริม (alternate member)
1. พิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมายก่อนการประชุมกรรมการฯ และให้ ความเห็นใน Reviewer assessment form
และ Element check list
2. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและตัดสินผลการพิจารณาตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อได้รับเชิญ
3. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งทุก 2 ปี
4. ทาข้อตกลงการรักษาความลับและการบริหารการมีส่วนได้เสีย (Confidentiality และ Conflict of interest management)
เช่นเดียวกับกรรมการประจา
5. ภาระกิจอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการฯ มอบหมาย
หน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ (expert consultant)
พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อโครงร่างการวิจัยที่ประธานกรรมการฯ ร้องขอ และ/หรือ เข้าร่วมออกความเห็นในที่ประชุม
ในวาระที่พิจารณาโครงการนั้น โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องรักษาความลับของโครงการ และเซ็นใบ Confidentiality เช่นกัน
หน้าที่ของเจ้าหน้าทีส่ านักงานคณะกรรมการจริยธรรม (Staff)
1. เป็นผู้ติดต่อกับผู้วิจัย และตัวแทนผู้วิจัย ในการส่งขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ การแจ้งผลการพิจารณา การรับส่งเอกสาร
ต่างๆ ของการพิจารณา ในรูปของเอกสาร อีเมล โทรศัพท์ และการสื่อสารวิธีอื่นๆ
2. เป็นผู้ดาเนินการในเรื่องการสัมมนา อบรม ของกรรมการฯ และการจัดการอบรมให้กับผู้วิจัยและผู้สนใจทั่วไป
3. จัดทารายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม ส่งกรรมการก่อนหน้าการประชุมอย่างน้อย 3 วันทาการ
4. จัดทาทะเบียนโครงการวิจัย (Registration) จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของโครงการวิจัยและเอกสารอื่นๆ
5. จัดทารายงานประจาปีส่งผู้บริหารระดับสูง
6. ดูแล website ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้วิจัย ผู้ต้องการข้อมูลต่างๆ
7. รับผิดชอบบริหารจัดการกิจการของสานักงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ
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8. กากับ ดูแล บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ
หน้าที่ของอนุกรรมการบริหาร
1. การวางแผนงานประจาปีและงบประมาณ
2. การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดทาแผนพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสานักงาน ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาคุณภาพ และด้าน
การสื่อสาร และติดตามประเมินผล
3. การพิจารณาด้านการบริหารบุคลากร การเงิน การจัดซื้อ
4. เป็นตัวแทนในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
5. ร่วมประชุมในการประชุมพิเศษ/ฉุกเฉิน
หน้าที่ของอนุกรรมการตรวจเยี่ยม
อนุกรรมการตรวจเยี่ยม จานวนครั้งละ 3-6 คน ทาหน้าที่กากับดูแลโดยการไปเยี่ยมสถานที่ และ/หรือ การดาเนินงานวิจัย
โดยต้องมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแจ้งผู้วิจัยหลักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และมีการบันทึกผลการตรวจเยี่ยม
เพื่อรายงานในการประชุมกรรมการฯ วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมคือ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
5.5 หลักปฏิบัตทิ ี่คณะกรรมการฯ ยึดถือ
คณะกรรมการมีการดาเนินงานตลอดจนวิธีการพิจารณา ตามแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่ (BMC-IRB SOPs มกราคม 2017) ซึ่งยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ดังต่อไปนี้
1. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน ประเทศไทย พ.ศ. 2550
2. The Belmont Report
3. Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)
4. คาปฏิญญาแห่งเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) ปี ค.ศ. 1964 และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ ฉบับล่าสุดปี ค.ศ. 2013
5. The National and International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS)
ค.ศ. 2002 และฉบับปรับปรุงทุกฉบับ ฉบับล่าสุด ค.ศ. 2013
6. WHO & ICH Guidelines for Good Clinical Practice
7. European Convention on Human Rights and Biomedicine
8. แนวปฏิบัติและประเด็นพิจารณาทางชีวจริยธรรมด้านการทาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
(แนวปฏิบัติการวิจัยทางพันธุกรรม แนวปฏิบัติการวิจัยด้านสเต็มเซลล์ในมนุษย์ แนวปฏิบัติการจัดทาข้อตกล งการใช้
ตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวิจัยระหว่างสถาบัน พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ของประเทศ
ไทย
5.6 อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการฯในการพิจารณาโครงการ
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการวิจยั ต่อไปนี้
 ผู้วิจัยหลักหรือผู้วิจัยร่วมเป็นบุคลากรในสังกัด รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่ ต้องส่งให้พิจารณาทุกครั้ง
 ผู้วิจัยสังกัดที่ใดก็ตามที่ต้องการศึกษาผู้ป่วย บุคลากร ทรัพยากร สถานที่ ผลการตรวจวินิจฉัย หรือข้อมูล ของ รพ.
กรุงเทพ สานักงานใหญ่
 ผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่
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 ผู้วิจัยหลักสังกัด รพ.ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ที่ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
2. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่พิจารณาโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ทั้งทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และหลักจริยธรรมการ
วิจัย โดยพิจารณาตั้งแต่ความเหมาะสมและน่าเชื่อถือได้ของการวิจัย ได้แก่
 ความเหมาะสมของผู้วจิ ัย
 ความเป็นมาและความเหมาะสมในการทาวิจัย
 วัตถุประสงค์
 การคัดเข้า-คัดออก-ถอนผู้เข้าร่วมโครงการ
 การคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
 วิธีการดาเนินการวิจยั
 การวัดผลและการวิเคราะห์
 ประโยชน์และผลเสียของการวิจยั
นอกจากนี้คณะกรรมการยังพิจารณาประเด็นจริยธรรมได้แก่
 การปกป้องสิทธิ์ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการ
 การปกป้องผู้เปราะบาง
 ขั้นตอนการวิจัยที่เหมาะสม
 การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
 การขอความยินยอม
 การให้ข้อมูลชี้แจงขั้นตอนการวิจัย
 การให้ความยินยอม
 บันทึกข้อมูลการวิจัย ประกาศ สื่อทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมโครงการและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ตัดสินผลการพิจารณา ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถเริ่มการเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการ และไม่สามารถ
เริ่มการเก็บข้อมูลได้จนกว่าจะได้รับเอกสารรับรอง (Certificate of Approval; COA) จากคณะกรรมการฯ หากยังไม่รับรอง
คณะกรรมการจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตอบกลับผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณาส่งจดหมายแสดงการปรับปรุง
แก้ไขกลับมายังคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่กาหนด
4. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความเสี่ยงใน
ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้วิจัยต้องรายงานตามที่คณะกรรมการฯ สั่ง และไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง (ICH GCP 3.1.4) และ
ทบทวนรายงานประจาปี รายงานอาการแทรกซ้อนที่ ไม่พึงประสงค์ การเบี่ยงเบนจากโครงการ ความผิดปกติอื่นๆ ที่ผู้วิจัย
พบ และกรรมการสามารถตั้งอนุกรรมการตรวจเยี่ยมไปเยี่ยมสถานที่วิจัยเพื่อดูแลกากับการดาเนินงาน เช่น การเชิญชวน
เข้าร่วมโครงการ
5. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการระงับการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนชั่วคราว (suspension) หรือเพิก
ถอนการรับรอง (withdrawal) หรือแจ้งผู้บริหารระดับสูงให้พิจารณายุติโครงการก่อนกาหนด (termination) ในกรณีที่พบว่า
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การวิจัยนั้นมีปัญหาที่อาจทาให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมโครงการอย่างร้ายแรง หรือมีการปฏิบัติที่ขัดต่อจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง และ/หรือ ต่อเนื่อง การระงับหรือเพิกถอนการรั บรองและการแจ้ง ผู้บริ หารเพื่อ การยุติโครงการวิจัย ต้อ งผ่า น
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมที่มีองค์ประชุมครบ และบันทึกในรายงานการประชุม
5.7 ข้อตกลงการรักษาความลับและการจัดการการมีส่วนได้สว่ นเสีย
คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่สานักงานต้องยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง ดังต่อไปนี้
1. เต็มใจที่จะเปิดเผย ชื่อ-นามสกุล อาชีพ ประวัติการทางาน และหน่วยงานต่อสาธารณะ
2. ต้องรักษาความลับของโครงการ อ่านและลงนามในเอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality
agreement) และการแจ้งการมีส่วนได้เสีย (Declaration of conflict of interest) มอบให้สานักงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. ในการปฏิบัติงานของกรรมการ หากเข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดการมีส่วนได้เสีย ต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯทราบ
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการฯ กาหนดการจัดการการมีส่วนได้ส่วนเสีย (conflict of interest management)
คือ
 ก่อนการประชุม เลขานุการคณะกรรมการ จะไม่แจกโครงการนั้นให้กรรมการผู้อาจมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้พิจารณา
 ในระหว่างการประชุม กรรมการผู้นั้นต้องแจ้งให้ประธานกรรมการฯ ทราบและไม่ร่วมประชุมในขณะพิจารณา รวมทั้ง
ไม่มีสิทธ์ลงคะแนนเสียง แต่มีสิทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่คณะกรรมการฯ ร้อง
ขอ
 ต้องบันทึกชื่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและการที่ผู้นั้นไม่อยู่ในที่ประชุมลงในรายงานการประชุม
5.8 การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Training of BMC-IRB members)
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้มาตรฐานและเป็นธรรมกับทุกโครงการวิจัยที่ได้รับ
การเสนอเข้ามา คณะกรรมการจริยธรรมฯ จึงมีหน้าที่ที่จะให้ความรู้กับกรรมการใหม่ ให้ทราบถึงแนวทางการดาเนินงานของ
คณะกรรมการฯ อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทั้งหมดของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่ดาเนินเพื่อพันธกิจในการพิทักษ์
สิทธิ์ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย บทบาทหน้าที่และสิทธิของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รวมถึงความคุ้มครองทางกฎหมายจาก รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่ วิธีการพิจารณาโครงการวิจัย โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย การให้ข้อมูลเพื่อขอความ
ร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความอ่อนด้อยความสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แก่กรรมการใหม่แล้ว คณะกรรมการฯ ยังมีหน้าที่ติดตามความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบ ประเด็นที่ละเอียดอ่อน ทางจริยธรรมการวิจัยที่กาลังเป็นปัญหาหรืออาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคต รวมทั้งความ
เคลื่อนไหวในด้านจริยธรรมการวิจัยของนานาชาติ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาประกอบการพิจารณาได้รอบคอบยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการ
รักษามาตรฐานและรับประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ วิธีการให้ความรู้ ได้แก่
1. จัดทาคู่มือคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือแจกแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (SOPs)
เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาด้วยตนเอง
2. จัดให้มีระบบที่ปรึกษาในช่วง 3 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน และเมื่อกรรมการใหม่มีปัญหาในด้านการพิจารณา หรือการ
นาเสนอในที่ประชุม
3. สนับสนุนให้กรรมการได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ที่มีสถาบันการศึกษาลัองค์กรทาง
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จริยธรรมการวิจัย ที่จัดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ โดย รพ.กรุงเทพให้ความสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามระเบียบ อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อ 2 ปี
4. จัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้รับความรู้ อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้กรรมการได้
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาที่ประสบในการพิจารณาโครงการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพู นประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินงาน
5. จัดเก็บวารสาร บทความ หนังสือ ตารา เอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ในสานักงานฯ เพื่อให้ กรรมการได้ใช้อ้างอิง เมื่อประสบ
ปัญหาในการตัดสินใจ
6. แจกจ่ายเอกสารบทความด้านจริยธรรมการวิจัย ให้แก่กรรมการเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
5.9 ความคุ้มครองทางกฎหมายสาหรับคณะกรรมการจริยธรรม (Liability coverage)
คณะกรรมการฯ และทีป่ รึกษาคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจาก รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่ หากมี
การฟ้องร้องเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการอย่างถูกต้องและเที่ยงตรง
5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฯกับองค์กรและสถาบันอืน่
ความสัมพันธ์กับสถาบัน/องค์กรอื่น (BMC-IRB ’s relationship with other institutions)
คณะกรรมการฯ มีความเป็นอิสระจากสถาบัน/องค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอก รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่แต่อาจมีการติดต่อ
ประสานงานเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการฯ มีความสอดคล้องกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน
อื่น โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยพหุสถาบัน คณะกรรมการฯ ของแต่ละสถาบัน มีเสรีภาพในการพิจารณาโครงการวิจัยพหุ
สถาบัน โดยผลการพิจารณาไม่จาเป็นต้องเหมือนกับสถาบัน/องค์กรอื่น อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการหนึ่งถูกพิจารณาโดยคณะ
กรรมการฯหลายคณะ คณะกรรมการอาจมีข้อตกลง (Memorandum of Understanding) กันเพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการหนึ่ง
เป็นผู้พิจารณาหลัก เพื่อให้ไม่เกิดการซ้าซ้อนและเพื่อให้การพิจารณามีประสิทธิภาพที่ดี
ความสัมพันธ์กับผู้วิจัย (BMC-IRB ’s relationship with research investigators)
คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะทาการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าโครงการวิจัยทุกโครงการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนั้นๆ ตั้งแต่การส่งแบบขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ก่อนเริ่มดาเนินงาน การให้
ข้ อ มู ลต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น และรายงานผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ แ ละรายงานอื่ น ๆตามระเบี ย บของ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
ความสัมพันธ์กับองค์กรอืน่ ทีค่ วบคุมดูแลการวิจัยให้ถูกต้อง ตามพระราช บัญญัติ กฎหมายและระเบียบ ที่กาหนดใว้
(BMC-IRB’ s relationship with regulatory agencies)
องค์กรดังกล่าวได้แก่ แพทยสภา องค์การอาหารและยา (Thai FDA) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) เป็นต้น
คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ปฏิบัตติ ามข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหมวด 6 การศึกษาวิจัย
และการทดลองในมนุษย์ กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ
5.11 วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งครั้งละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก ก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งของคณะ
กรรมการฯ ทั้งชุด ให้หัวหน้าสานักงานทาบันทึกถึง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 เพื่อดาเนินการตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่
หรือวาระใหม่ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนล่วงหน้า และกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ต้องแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนจะ
หมดวาระ
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1. ถึงแก่กรรม
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2. ลาออก กรรมการมีสิทธิ์ที่จะลาออกก่อนการหมดวาระได้ โดยแจ้งประธานเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
4. เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
5. กรรมการมีมติไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ออกเพราะบกพร่ องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือหย่อนความสามารถ
6. ต้องโทษทางวินัย และ รพ.กรุงเทพ สานักงานใหญ่ มีคาสั่งปลดออก ให้ออก หรือไล่ออก
(6) ข้อควรระวัง/ข้อแนะนา (Caution, recommendation)
1. การให้ความรู้ความเข้าใจประเด็นต่างๆของจริยธรรมการวิจัยในคน แก่กรรมการใหม่ เป็นสิง่ ที่จาเป็นและต้อง
ดาเนินการ
(7) การเฝ้าติดตาม (Monitoring)
1. กรรมการทุกคนต้องทาตามแนวทางการรักษาความลับและการจัดการการมีส่วนได้สว่ นเสียอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
2. กรรมการทุกคนต้องเข้าการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนอย่างน้อย 1 ครั้งใน 2 ปี และนาส่งประกาศนียบัตรหรือ
หลักฐานการเข้าอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สานักงานเก็บเข้าไว้ในแฟ้มกรรมการ
3. การบันทึกการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯ กาหนดว่าควรเข้าอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจานวนการประชุม
4. การสุ่มตรวจความเรียบร้อยของการบันทึกความเห็นของกรรมการต่อโครงการวิจยั ใน Reviewer Assessment Form
5. รายงานการประชุมของเดือนก่อน และวาระการประชุมของเดือนใหม่ ต้องส่งถึงกรรมการประจาทุกท่านอย่างน้อย 3
วันก่อนการประชุมครั้งใหม่
(8) เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Relevant documents)
1. F/M-01-IRB-016 : เอกสารข้อตกลงการรักษาความลับของโครงการวิจัย (Confidentiality agreement)
2. F/M-01-IRB-017 : เอกสารการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย(Declaration of Conflict of interest)
3. F/M-01-IRB-025 : เอกสารรับรองโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (COA)
4. F/M-04-IRB-002 : แบบประเมินโครงร่างการวิจัย (Review Assessment Form)
5. F/M-04-IRB-005 : รายการตรวจสอบเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและเอกสารให้ความยินยอม (Patient
Information Sheet and Consent Form Element Checklists)
(9) เอกสารอ้างอิง (Reference)
1. ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2543
2. แสวง บุญเฉลิมวิภาส กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพและพยาบาล
3. ICH-GCP
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4. แนวทางจริยธรรมการทาวิจัยในคนแห่งชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน ประเทศไทย พ.ศ. 2550
5. The Belmont Report
6. US Regulation 21 CFR 56.107, 56.108, 56.109, 56.113
7. US Regulation 45 CFR 46.108, 45 CFR 46.107, 45 CFR 160&164
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(10) ผังงาน (Flow chart)

ผู้บริหารระดับสูง
(ผู้บริหารศูนย์การแพทย์และกลุ่ม 1)

คณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง
ด้านคุณภาพ, องค์กรแพทย์,
JEXCO

ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน

ที่ปรึกษา
(Consultant)

(Chairman)

รองประธาน, เลขานุการ (secretary),

กรรมการเสริม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

และกรรมการประจา (member)

(Alternate member)

(Expert consultant)

อนุกรรมการบริหาร

อนุกรรมการตรวจเยี่ยม

(Executive subcommittee)

(Audit subcommittee)
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