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พันธกิจ
“เพือ่ ให้ การศึกษาวิจยั ในมนุษย์ มีความถูกต้ องตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน
และธารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ รวมทั้งความปลอดภัย
และความเป็ นอยู่ที่ดขี องผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจัย”

Mission
“To ensure that research in human being is conducted according to the ethical
guidelines with respect to human dignity and safety of research participants.”
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คานา
แนวทางการดาเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
คน เป็ นเอกสารสาคัญที่ระบุรายละเอียดการดาเนิ นงาน ทั้งหลักการ โครงสร้าง วิธีการ และเอกสาร ในช่วง
การพิ จารณารั บ รองงานวิจยั และช่ วงหลัง จากที่ ไ ด้รับ การรั บ รองแล้ว เพื่ อให้ก ารดาเนิ นงานมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1) ให้การดูแลผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยธารงไว้ซ่ ึ งเกี ยรติ และศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ รวมทั้ง
ความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
2) ให้กรรมการสามารถทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ได้มาตรฐานสากลและไม่มีส่วนได้เสี ย
3) ให้การดาเนินการมีระเบียบ เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ และมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น การดาเนินงานทั้งในส่ วนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สานักงาน และผูว้ จิ ยั ต้องเป็ นไปตามแนวทางนี้
โดยกรรมการและส านัก งานต้องเรี ยนรู้ และเข้าใจ SOPs และมี การสื่ อสารให้ผูว้ ิจยั ทราบแนวทางการ
ดาเนินงาน เพื่อให้ความร่ วมมือและดาเนินการวิจยั อย่างถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในคน

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม)
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่
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(Scope of authority defied and type of research to be approved by BMC-IRB)
4.2. การพิจารณารับรองโครงการวิจยั (Authority of BMC-IRB to act on proposed studies) 14/67
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and to oversee the study)
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terminate the approval of research)
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(Authority to restrict research to promote safety in conduction of research)
หมวดที่ 2
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1.1. การได้มาซึ่งประธานกรรมการฯ (chairperson), วาระการปฏิบตั ิงานและหน้าที่

16/67

1.2. การได้มาซึ่งรองประธานกรรมการฯ (vice chairperson), วาระการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ 17/67
1.3. การได้มาซึ่งเลขานุการ (BMC-IRB secretary), วาระการปฏิบตั ิงานและหน้าที่

17/67

1.4. การได้มาซึ่งกรรมการฯ (BMC-IRB members), วาระการปฏิบตั ิงานและหน้าที่

18/67

1.5. การอบรมให้ความรู ้แก่กรรมการฯ (training of BMC-IRB members)

19/67

1.6. ค่าตอบแทนที่กรรมการฯ จะได้รับ (compensation of BMC-IRB member)

20/67

1.7. ความคุม้ ครองทางกฎหมายสาหรับกรรมการ ฯ
(liability coverage for BMC-IRB member)
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1.9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (BMC-IRB office)
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2. ระเบียบวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Management of BMC-IRB)
2.1. การกาหนดวันประชุม (schedule process)

22/67

2.2. วิธีการพิจารณา (review process)

22/67

2.3. การลงมติรับรอง/ไม่รับรองโครงการวิจยั (voting requirement)

23/67

2.4. ระเบียบในการแจ้งผลการพิจารณาแก่ผวู ้ ิจยั (communication from BMC-IRB)

23/67

2.5. การอุทธรณ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ(appeal of BMC-IRB decision)24/67

S/D-01-RSD-002 Rev.0 (21 Aug 2015)

สารบัญ (Content)

หน้ า

หมวดที่ 3
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน(Operation of BMC-IRB)
1. หลักจริยธรรมทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมฯใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน

25/67

(ethical principles in operation of BMC-IRB)
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2.2.2. การยกเว้นการขอความยินยอมก่อนเข้าร่ วมการวิจยั (waiver or alteration of consent) 29/67
2.2.3. กรณี ที่ไม่ตอ้ งมีหนังสื อแสดงเจตนายินยอม เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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(waiver of documentation of consent)
2.2.4. การวิจยั ในภาวะฉุกเฉิ น (emergency research)
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31/67
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2.3.4. การวิจยั ในผูใ้ หญ่ที่อ่อนด้อยความสามารถในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง
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2.4. การพิจารณาโครงการวิจัยทีต่ ้ องใช้ เครื่องมือทางการแพทย์
(research involving medical devices)
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มากน้อยเพียงใด (determination of significant or non-significant risk of devices)
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บทนา
การวิจยั ในคนเป็ นปั จจัยสาคัญในการที่จะได้มาซึ่ งองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขอนามัย
และความเป็ นอยู่ ที่ ดี ข องมนุ ษ ย์ก ารวิ จ ัย จะสั ม ฤทธิ์ ผล ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ มี บุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ งยิ น ยอมเข้า ร่ ว มให้
ทาการศึกษาตามกระบวนการวิจยั บุคคลผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั กลุ่มนี้ ยอ่ มมีความเสี่ ยงที่จะเผชิ ญกับเหตุการณ์อนั ไม่
พึงประสงค์ ซึ่ งอาจจะเกิ ดขึ้นระหว่างการวิจยั บุคคลกลุ่มนี้ จึงสมควรที่จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อ มิให้
ได้รับอันตรายจากการวิจยั โดยไม่จาเป็ น ให้สมควรกับที่ได้สมัครใจและเสี ยสละเข้าร่ วมการวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
องค์ความรู ้ใหม่ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อมนุ ษยชาติดงั ได้กล่าวแล้ว แม้วา่ นักวิจยั จะพยายามทาหน้าที่ของตนอย่าง
สมควรเต็มที่แล้ว แต่การที่มีคณะบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งมีความหลากหลายในคุณวุฒิประสบการณ์ และทัศนคติ
ช่วยพิจารณากลัน่ กรองอีกขั้นหนึ่ง ย่อมจะช่วยเสริ มความปลอดภัยให้แก่ท้ งั ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และผูว้ จิ ยั ยิง่ ขึ้น
ด้วยเหตุน้ ี คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในสถาบันต่างๆ ที่มีการทาวิจยั
เพื่อพิจารณาว่าโครงการวิจยั แต่ละโครงการมีวธิ ี การดาเนินการวิจยั ที่เหมาะสม ที่จะไม่เกิดอันตรายแก่ผเู ้ ข้า ร่ วม
การวิจยั โดยไม่จาเป็ น รวมทั้งมีมาตรการแก้ไขอย่างเพียงพอหากเกิ ดเหตุการณ์ อนั ไม่พึงประสงค์แล้วจึงจะ ให้
การรับรองเพื่อให้ดาเนิ นการวิจยั ในคนได้ หลักการดังกล่าวนี้ เป็ นหลักสากลที่นานาอารยประเทศยอมรับ และ
ปฏิบตั ิ
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ศู นย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดย
คาสั่งของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ตามแผนการดาเนิ นงานที่ได้ร่างขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
บรรลุพนั ธกิจที่ได้ให้ไว้ขา้ งต้นคือธารงไว้ซ่ ึ งเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ รวมทั้งความปลอดภัยและ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และเพื่อให้การวิจยั เป็ นไปอย่างได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม
การวิจยั ในคนมีมาตรฐานสากล เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงและเกียรติคุณของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพสื บ
ต่อไป
แนวทางดาเนิ นงานนี้ ได้ถูกจัดทาขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน และเป็ นหลักฐานในการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน ซึ่ งครอบคลุ มถึ งอานาจหน้าที่ และวิธีการดาเนิ นการของคณะกรรมการ คุ ณสมบัติและการได้มาซึ่ ง
บุคคลในตาแหน่งต่างๆ ที่จะประกอบขึ้นเป็ นคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน รวมทั้งการติดต่อระหว่าง
คณะกรรมการและบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะการติดต่อกับผูว้ ิจยั และวิธีการดาเนิ นงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่
ทุกโครงการวิจยั จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอตามแผนการดาเนินงาน ดังในระบุไว้ต่อไปนี้
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หมวดที่ 1
โครงสร้ างและอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(Structure and authority of BMC-IRB)
1. ผู้มีอานาจในการแต่ งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคน ฯ (Institutional authority under
which BMC-IRB is established and empowered)
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เป็ นผูล้ งนามแต่ ง ตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ซึ่ ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการฯ รองประธานกรรมการฯ กรรมการ เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ โดยผูอ้ านวยการ
เป็ นผูค้ ดั เลื อกประธานกรรมการฯ ด้วยตนเอง สาหรับตาแหน่ งอื่นๆ ได้แก่ รองประธานฯ เลขานุ การ
ผูช้ ่ วยเลขานุ ก าร และกรรมการ คัดเลื อ กโดยความเห็ น ชอบของประธานกรรมการฯ โดยต่ อไปนี้
“คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ” หมายถึ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจ ัย ในคน ศู น ย์ก ารแพทย์
โรงพยาบาลกรุ งเทพ
2. ความสั มพันธ์ ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับหน่ วยงานอืน่ ๆ (BMC-IRB’s relationship)
2.1. ความสั มพันธ์ กับ ศู นย์ การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ (BMC-IRB’s relationship with the
administration of Bangkok Medical Center)
1) ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ มี หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเป็ นผูม้ ี อานาจลงนามพร้ อมทั้งให้ความคุ ม้ ครองดู แลให้ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ
สามารถดาเนินงานให้ลุล่วงไปได้อย่างอิสระยุติธรรมและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ ายต่างๆ
2) ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ พึงจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ ซึ่ งหมายรวมถึง บุคลากร
การเข้ารับ การอบรมวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ สถานที่ การฝึ กอบรมและงบประมาณ แก่คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ศูนย์ก ารแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ ต้องให้ก ารรั บ ผิดชอบทางกฎหมายแก่ ค ณะกรรมการ
จริ ย ธรรมฯ ที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านทบทวนและพิ จารณาโครงการวิจยั โดยสุ จริ ต และจ่ า ยค่ า สิ นไหม
ทดแทนแก่กรรมการ จริ ยธรรมฯ ในกรณี ที่ถูกฟ้ องร้องในทางแพ่ง
4) ผูบ้ ริ หารระดับสู งศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ อาจไม่อนุ มตั ิให้โครงการวิจยั ที่ผา่ นการ
รับรองจาก คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้วดาเนิ นการวิจยั ในคนได้ แต่ ไม่ สามารถอนุ มัติให้
โครงการวิจ ัย ที่ ไ ม่ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ด าเนิ น การวิ จ ัย ในศู น ย์
การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพได้
2.2. ความสั มพันธ์ กบั สถาบัน/องค์ กรอืน่ (BMC-IRB’s relationship with others institutions)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มีความเป็ นอิ สระจากสถาบัน/องค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกศูนย์
การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพแต่อาจมี การติ ดต่อประสานงานเพื่อให้แนวทางการปฏิ บตั ิ ของ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ มี ค วามสอดคล้อ งกับ คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ของสถาบัน อื่ น
โดยเฉพาะในกรณี ที่เป็ นโครงการวิจยั พหุ สถาบัน คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ของแต่ละสถาบัน มี
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เสรี ภาพในการพิ จารณาโครงการวิจยั พหุ สถาบันโดยผลการพิจารณาไม่จาเป็ นต้องเหมื อนกับ
สถาบัน/องค์กรอื่น
2.3. ความสั มพันธ์ กบั ผู้วจิ ัย (BMC-IRB’s relationship with research investigators)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทาการติดต่อสื่ อสารกับหัวหน้าโครงการวิจยั ทุกโครงการ ในฐานะ
ผูร้ ั บ ผิดชอบการดาเนิ นงานทั้ง หมดที่ เกี่ ย วข้องกับ โครงการวิจยั นั้นๆ ตั้งแต่ ข อการรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ก่อนเริ่ มดาเนิ นงาน การให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่จาเป็ น และรายงานผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามระเบียบของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
2.4. ความสั มพันธ์ กับองค์ กรอื่นที่ควบคุมดู แลการวิจัยให้ ถูกต้ องตามกฎหมายระเบียบและพระราช
บัญญัติ ทีก่ าหนดไว้ (BMC-IRB’ s relationship with regulatory agencies)
องค์ก รดัง กล่ า วได้แก่ แพทยสภา ส านัก งานองค์การอาหารและยา (Thai FDA) กระทรวง
สาธารณสุ ข (Ministry of Public Health) เป็ นต้น คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับของ แพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหมวด 6 การศึกษาวิจยั และ
การทดลองในมนุษย์กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุ ขอื่นๆ
3. องค์ ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม ฯ (Organization and member of BMC-IRB)
3.1. จานวนองค์ ประชุ ม (quorum)จะต้ องมีจานวนไม่ น้อยกว่า 5 คน
3.2. คุณสมบัติของคณะกรรมการ (qualification)
กรรมการจะต้องมี คุณวุฒิและประสบการณ์ ใ นศาสตร์ แขนงต่ างๆ ทั้งทางวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทั้งความรู ้ดา้ นกระบวนการวิจยั กฎระเบียบต่างๆ ที่
ใช้เป็ นแนว ปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรมการวิจ ัย และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อง เพี ย งพอที่ จะประเมิ น
โครงการวิจยั ว่ามีความ เหมาะสมในแง่วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์สังคมศาสตร์ และจริ ยธรรมการวิจยั
ในการประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง จะต้อ งมี ก รรมการที่ มิ ใ ช่ บุ ค ลากรในสั ง กัด ศู น ย์ก ารแพทย์
โรงพยาบาลกรุ งเทพและ โรงพยาบาลในเครื อ เข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ในฐานะ
บุคคลภายนอกที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป (lay person) ร่ วมอยูด่ ว้ ยเสมอ
3.3. ความหลากหลายของคณะกรรมการ (diversity)
เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างขวางครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมที่นกั วิจยั อาจให้ความสนใจไม่เพียงพอ
และอาจเกิดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ คณะกรรมการฯ จึงต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ทั้งใน ด้านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ แขนงอื่นๆ หลากหลายอาชี พ หรื อมีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง
ที่แตกต่าง กันไป อี กทั้งยังต้องประกอบด้วยทั้งเพศหญิ งและชาย ซึ่ งมี ความแตกต่างกันในด้าน
ทัศนคติ และมุมมองตามธรรมชาติ
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3.4. กรรมการเสริม (alternate member)
หากมี จานวนโครงการวิจยั เพิ่ม มากขึ้ น อาจมี การแต่งตั้งกรรมการเสริ ม ซึ่ งมี คุณสมบัติ
เช่ นเดี ยวกับ กรรมการประจา ได้รับการแต่งตั้งให้มีสิทธิ และหน้าที่เช่ นเดี ยวกับกรรมการประจา
แต่อาจหมุนเวียน เข้าร่ วมประชุมในชุดย่อยของการประชุมใดก็ได้ตามความเหมาะสม
4. อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Authority of BMC-IRB)
4.1. ขอบข่ ายและประเภทของการวิจัยที่ต้องได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ (Scope of
authority defied and type of research to be approved by BMC-IRB)
4.1.1. ขอบข่ ายโครงการวิจัย (scope) ต่ อไปนี้ จะต้ องขอการรั บรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ก่อนดาเนินการวิจัย ได้ แก่
1) โครงการวิจยั ที่รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
2) โครงการวิ จ ัย ที่ ด าเนิ น การหรื อร่ วมด าเนิ น การโดยบุ ค ลากรของศู น ย์ก ารแพทย์
โรงพยาบาลกรุ งเทพ และ/หรื อมีการใช้ทรัพยากรต่างๆของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล
กรุ งเทพ ในกรณี ที่หวั หน้าโครงการวิจยั เป็ นบุคคลภายนอก ให้ขออนุมตั ิการเข้ามาทาวิจยั
จากผู้อานวยการโรงพยาบาล ก่ อน และต้ องมีบุคลากรของศู นย์ การแพทย์ โรงพยาบาล
กรุ งเทพ เป็ นผู้ประสานงาน/ที่ปรึ กษาหรื อร่ วมอยู่ในคณะวิจัย ยกเว้นโครงการที่ผา่ นการ
รับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนอื่น ที่ BMC-IRB ยอมรับ ไม่ตอ้ งขอรับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
3) โครงการวิจยั ที่ใช้ขอ้ มูลของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ ซึ่ งมิใช่ขอ้ มูลสาธารณะ
และสามารถสื บไปถึงตัวบุคคลที่จะเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้
4.1.2. ประเภท (type) ของโครงการวิจัยทีต่ ้ องได้ รับการรับรองก่อนดาเนินการวิจัย ได้ แก่
1) .การวิจยั ทางคลินิกเกี่ยวกับยาหรื อเครื่ องมือทางการแพทย์
2) การวิจยั เกี่ยวกับการตรวจและการรักษาทางรังสี วทิ ยา
3) การวิจยั เกี่ยวกับวิธีการผ่าตัด
4) การวิจยั ที่ใช้สิ่งส่ งตรวจต่างๆ จากร่ างกายมนุษย์
5) การศึกษาวิจยั จากเวชระเบียนที่วิธีการเก็บข้อมูลต้องมีความเชื่ อมโยงและมีผลกระทบต่อ
บุคคล
6) การวิจยั ทางระบาดวิทยา
7) การวิจยั ที่หวั หน้าโครงการเป็ น health care provider และขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพส่ วนบุคคล ทาให้เกิดความเสี่ ยงที่จะถูกฟ้ องร้องตามกฎหมาย
8) การวิจยั ทางสั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ ห รื อจิ ตวิทยา ที่ ดาเนิ นการส ารวจ สัมภาษณ์
สังเกตพฤติกรรมข้อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นส่ วนบุคคล
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4.1.3. ประเภทโครงการวิจัยที่เข้ าข่ ายได้ รับการยกเว้ นการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
ก่ อนดาเนินการวิจัย (Research with exemption review)โดยได้ รับเอกสารรับรองว่ าได้ รับ
การยกเว้นการพิจารณา (Certificate of Exemption; COE)
1) โครงการวิจยั ที่เกี่ ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน โดยใช้วิธีที่ใช้ในกระบวนการเรี ยน
ตามปกติ ได้แ ก่ การปรั บ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนเที ย บวิ ธี ก ารเดิ ม กับ วิ ธี ก ารใหม่ การ
เปรี ยบเที ย บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปรั บ การเรี ยนการสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ หรื อ
เปรี ยบเทียบระหว่างหลักสู ตรเช่น หลักสู ตรแพทย์ศาสตร์ ศึกษา
2) โครงการวิจยั วิธี ก ารประเมิ นผลการเรี ย นการสอนแบบต่ า งๆ โดยข้อมู ล ที่ เก็ บ นั้นไม่
สามารถ เชื่อมโยงถึงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคล และทาการรายงานผลเป็ นข้อมูลโดย
ภาพรวม
3) การวิจยั ที่ดาเนินการโดยวิธีการสารวจ สัมภาษณ์ หรื อสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน โดย
วิธีการเก็บข้อมูลนั้นไม่สามารถเชื่ อมโยงถึ งผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุ คคล และไม่ มี
ผลกระทบ ต่อบุคคลในแง่สถานภาพ และภาพลักษณ์ทางสังคม การจ้างงาน สถานภาพ
ทางการเงิน, หรื อทาให้เกิดความเสี่ ยงที่จะทาให้ถูกฟ้ องร้องดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) การวิจยั ที่เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่ จะในรู ปเอกสาร,สิ่ งส่ ง
ตรวจทางพยาธิวทิ ยาหรื อห้องปฏิบตั ิการ โดยวิธีการเก็บข้ อมูลนั้นไม่ สามารถเชื่ อมโยงถึง
ผู้ เข้ าร่ วมการวิจัยเป็ นรายบุคคล (unidentifiable data)ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
โดย ผ่านรหัสใดๆ ที่ผวู ้ ิจยั จัดทาขึ้นเพื่อจะสื บค้นไปถึงผูท้ ี่เป็ นเจ้าของข้อมูล หรื อสิ่ งส่ ง
ตรวจได้
5) การประเมิ นความพึงพอใจของผูม้ ารั บบริ การจากหน่ วยงาน หรื อของบุ คลากรภายใน
หน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงานนั้น
6) การวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประเมิ น คุ ณ ภาพหรื อการตรวจสอบ ที่ ไ ม่ เ ชื่ อ มโยงกับ
ฐานข้อมูลที่ เป็ นส่ วนบุคคล หรื อมีผลกระทบต่อข้อมูลด้านสุ ขภาพส่ วนบุคคล
7) งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การทดสอบคุ ณ ภาพของรสชาติ แ ละอาหาร การยอมรั บ ของ
ผูบ้ ริ โภคโดยที่อาหารนั้นต้องไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนื อจากธรรมชาติ อาหารที่จะบริ โภค
มี ส ารอาหาร ในระดับ ที่ ไ ม่ อ ัน ตราย หรื อ มี ส ารเคมี เ นื่ อ งจากการเกษตรกรรมและ
สิ่ ง แวดล้อมน้อยกว่า ปริ ม าณที่ บ่ งถึ งอันตรายตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
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4.2. การพิจารณาโครงการวิจัย (Authority of BMC-IRB to act on proposed studies)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาให้ ก ารรั บ รอง/ไม่ รั บ รอง
โครงการวิจยั หรื อขอให้มีการปรับปรุ งแก้ไขก่อนให้การรับรอง โดยพิจารณาความเหมาะสมใน
กรณี ต่อไปนี้
1) คุณสมบัติของผูว้ จิ ยั
2) ความพร้ อมของปั จจัยที่จาเป็ นต้องใช้ในการวิจยั เช่ น ผูช้ ่ วยวิจยั เครื่ องมือ อุปกรณ์ และ
สถานที่ ที่ทาวิจยั
3) ระเบียบวิธีวจิ ยั
4) ประโยชน์และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจยั
5) กระบวนการขอความยินยอมเพื่อเข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วม
การวิจยั การพิจารณาจะเป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งโครงการวิจยั ใหม่ที่ยงั ไม่เคยได้รับ
การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมใดมาก่ อน หรื อโครงการวิจยั ที่ เคยได้รั บ การ
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ของสถาบัน อื่ น มาแล้ ว เช่ น ในกรณี ที่ เ ป็ น
โครงการวิจยั พหุสถาบัน (Multicenter study)
4.3. การตรวจสอบและติดตามการดาเนินการวิจัย(Authority to require progress reports and to
oversee the study)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มีอานาจและหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนิ นการ
วิจยั อย่างต่อเนื่อง จนกว่าโครงการวิจยั นั้นจะสิ้ นสุ ดลง ดังนี้
1) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทบทวนพิจารณาโครงการวิจยั นั้นว่ายังมีความเหมาะสมใน
แง่ประโยชน์และความเสี่ ยงจากการวิจยั (risk/benefit ratio) หรื อไม่เพียงใด โดยคานึ งถึง
ความก้าวหน้าของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั นั้น หากมีความรู ้ใหม่เกิดขึ้นซึ่ งมี
ประสิ ท ธิ ภาพดี ก ว่า หรื อเสี่ ย งอันตรายน้อ ยกว่า จะต้อ งทบทวนมติ ว่า จะยัง คงรั บ รอง
โครงการนั้นต่อไปหรื อไม่
2) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทบทวนรายงานความก้าวหน้าของการวิจยั ที่ผวู้ ิจยั รายงาน
เข้า มาว่า มี ค วามสม่ า เสมอและเที่ ย งตรงหรื อไม่ มี เหตุ ก ารณ์ อนั ไม่ พึ ง ประสงค์เกิ ดขึ้ น
หรื อ ไม่ หากผูว้ ิ จยั ส่ ง รายงานความก้า วหน้า เข้า มาอย่า งสม่ า เสมอ ไม่ มี ร ายงานความ
เบี่ ย งเบนไปจากโครงร่ า งวิจยั ที่ ใ ห้ไ ว้ไ ม่ มี อนั ตรายใดๆ เกิ ดขึ้ นกับ ผูเ้ ข้า ร่ วมการวิจยั ก็
สมควรที่จะให้การรับรองต่อไปได้
3) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะดาเนิ นการตรวจสอบและติดตามดังกล่ าวอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง หรื อบ่อยกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมกับทุกโครงการวิจยั
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4.4. การพักการวิจัยชั่ วคราวหรื อยุติการรั บรองโครงการวิจัย (Authority to suspend or terminate
approval of research) ในกรณีต่อไปนีค้ ือ
1) เกิดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยเหตุที่มิได้คาดคิดมาก่อน
2) ผูว้ จิ ยั จงใจไม่ปฏิบตั ิตามโครงการวิจยั ที่ได้แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ โดยไม่แจ้ง
เหตุผล และเป็ นการกระทาซ้ าแล้วซ้ าอีก หรื อก่อให้เกิ ดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบตั ิตามโครงการวิจยั ดังกล่าวแล้ว
4.5. การกาหนดข้ อจากัดหรือเพิม่ มาตรการเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยในการดาเนินการวิจัย (Authority to
restrict research)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มีอานาจและหน้าที่ที่จะขอให้นกั วิจยั เคร่ งครัดในการปฏิบตั ิตาม
ระเบี ยบ ว่าด้วยจริ ยธรรมการวิจยั ในคนที่ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้วางไว้ รวมทั้งไม่ขดั ต่อ
หลักการของ ICH-GCP หรื ออาจขอให้ผูว้ ิจยั เพิ่มมาตรการป้ องกันมิ ให้เกิ ดการผิดพลาดซ้ าอี ก
ก่อนที่จะให้การรับรองใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากที่พกั การรับรองการวิจยั ชัว่ คราว ในกรณี ที่ทราบว่า
ผูว้ จิ ยั มิได้ปฏิบตั ิ ตามระเบียบดังกล่าว แต่มิได้เกิดผลเสี ยหายร้ายแรงต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
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หมวดที่ 2
การบริหารจัดการและการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
(Administration and management of BMC-IRB
1. การบริหารจัดการของคณะกรรมการจริยธรรม ฯ (Administration of BMC-IRB)
เนื่ องจากการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ต้องมีดุลยพินิจและวิจารณญาณในการใช้
หลักการ เหตุผล กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ศีลธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสังคม รวมถึง
หลักจริ ยธรรมทั้งของในประเทศและต่างประเทศในการพิจารณาโครงการวิจยั ฉะนั้นจึงมีความจาเป็ น
อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งมี ผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ เ ข้า มาเป็ น “ที่ ป รึ ก ษา” ของ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ซึ่ งได้ม าโดยประธานกรรมการฯ เสนอชื่ อผ่า นผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ศู น ย์
การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ
การได้มาซึ่ งตาแหน่งอื่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1. การได้ มาซึ่งประธานกรรมการฯ (chairperson) วาระการปฏิบัติงานและหน้ าที่
1.1.1. ผูบ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูเ้ ลือกสรร และแต่งตั้งประธานกรรมการฯ ซึ่ งเป็ นบุคลากรประจา ของ
ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
1.1.2. วาระการปฏิบตั ิงาน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งซ้ าตามความเหมาะสม และพ้นหน้าที่เมื่อ
ครบวาระหรื อลาออกก่อนครบวาระ ซึ่ งผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องดาเนิ นการแต่งตั้งใหม่ภายใน
30 วัน หากเป็ นการลาออกก่อนครบวาระ ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะดารงตาแหน่ งเท่ากับ
เวลาที่เหลืออยูข่ องผูด้ ารงตาแหน่งคนก่อน
1.1.3. หน้าที่ของประธานกรรมการฯ
1) ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ต้ งั ไว้ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และ
มี ป ระสิ ทธิ ภาพ หากประธานกรรมการฯ ไม่ส ามารถเข้า ประชุ ม ได้ใ นครั้ งใด ให้รอง
ประธานกรรมการฯ เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ น้ ี แ ทน หากทั้ง ประธานกรรมการฯ และรอง
ประธานกรรม การฯ ไม่ ส ามารถเข้า ประชุ ม ได้พ ร้ อ มกัน ในการประชุ ม ครั้ งใด ให้
กรรมการที่ เข้าประชุ มลงความเห็ นเลื อกผูท้ ี่ เหมาะสมในการประชุ มครั้ งนั้นทาหน้า ที่
ประธานกรรมการฯ แทนเฉพาะคราว
2) ลงนามในเอกสารสาคัญดังต่อไปนี้
 .หนังสื อรับรองโครงการวิจยั (Certificate of Approval; COA)
 บันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั ในกรณี ที่
 รับรองโครงการ
 รั บ รองในหลัก การ แต่ ข อให้มี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง โครงการวิ จยั ตามที่
คณะกรรมการ จริ ยธรรมฯ เสนอแนะ
 ยัง ไม่ รั บ รองจนกว่ า จะมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ งโครงการวิ จ ั ย ตามที่
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คณะกรรมการ จริ ยธรรมฯ เสนอแนะ
 ไม่รับรองโครงการวิจยั พร้อมเหตุผลประกอบการตัดสิ น
 จดหมายเชิญประชุม
 เอกสารสาคัญอื่นๆ ของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
3) เป็ นผูค้ ดั เลือกกรรมการใหม่ อาจร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4) เสนอผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เพื่ อพิ จารณาแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ชุ ดใหม่ ก่ อน
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ชุดปั จจุบนั ครบวาระ 90 วันทาการ หรื อมีการแต่งตั้งกรรมการ
เพิ่มตามความเหมาะสม เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงาน
1.2. การได้ มาซึ่งรองประธานกรรมการฯ (Vice chairperson) วาระการปฏิบัติงานและหน้ าที่
1.2.1. .ประธานกรรมการฯเป็ นผูค้ ดั เลือกรองประธานกรรมการฯ และ เสนอชื่อให้ผบู้ ริ หารระดับ
สู งเป็ นผูล้ งนามแต่งตั้ง
1.2.2. วาระการปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับวาระของประธานกรรมการ
1.2.3. หน้าที่ของรองประธานฯ
1) ดาเนิ นการประชุ มแทนประธานกรรมการฯ ในกรณี ที่ประธานกรรมการฯ ติดภารกิจไม่
สามารถเข้าประชุมได้
2) ลงนามแทนประธานกรรมการฯ ในเอกสารส าคัญ ต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
ประธาน กรรมการฯ
3) ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการฯ หากประธานกรรมการฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้
1.3. การได้ มาซึ่งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (BMC-IRB secretary and secretary assistant)วาระ
การปฏิบัติงานและหน้ าที่
1.3.1. ประธานกรรมการฯ และรองประธานกรรมการฯ เป็ นผูค้ ดั เลือกเลขานุการ
1.3.2. วาระการปฏิบตั ิงาน เช่นเดียวกับวาระของประธานกรรมการ
1.3.3. หน้าที่ของเลขานุการ และผูช้ ่วยเลขานุการ
1) จัดลาดับโครงการวิจยั ที่เสนอเข้ามาใหม่ เพื่อเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
ฯ ก่อนเริ่ มการวิจยั (initial review) เข้าสู่ วาระการประชุ มตามระยะเวลาที่เสนอเข้ามาครั้ง
ละ 2-5โครงการ หรื อมากกว่าตามความเหมาะสม
2) ก าหนดรายชื่ อ กรรมการผู ้รั บ ผิ ด ชอบทบทวนพิ จ ารณา และน าเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ตามความเหมาะสม โดยแต่ ล ะโครงการจะมี ก รรมการผู ้
ทบทวนพิจารณา 3-5 ท่าน ซึ่ งจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญเฉพาะทางที่เหมาะสม
กับโครงการวิจยั นั้น
3) ตรวจสอบความถู ก ต้อ งและความเรี ย บร้ อยของรายงานการประชุ ม ซึ่ งจัด พิ มพ์โ ดย
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เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
4) ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของโครงการวิจยั ซึ่ งที่ประชุมมีมติรับรองในหลักการแล้ว แต่
ขอให้ ป รั บ แก้ไ ขในรายละเอี ย ดปลี ก ย่อ ย หากผูว้ ิ จยั ได้ด าเนิ น การครบถ้ว นแล้ว ให้
นาเสนอต่อประธานกรรมการฯ เพื่อลงนามในหนังสื อรับรองโครงการวิจยั
5) จัดลาดับโครงการวิจยั ซึ่ งที่ประชุ มมีมติยงั ไม่รับรองจนกว่าจะมีการแก้ไข และผูว้ ิจยั ได้
ทา การปรับหรื อชี้ แจงเหตุผลเข้ามาใหม่ เสนอเข้าประชุ มเพื่อขอลงมติรับรอง/ไม่รับรอง
ในการ ประชุมครั้งต่อไป
6) นาเสนอรายงานเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ของโครงการวิจยั ต่างๆ ที่ ผูว้ ิจยั รายงานต่อที่
ประชุ มและดาเนิ นการตามมติที่ประชุ ม เช่ น ต้องแจ้งแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั อย่างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร (Consent form addendum) หรื อเก็บไว้เป็ นเอกสารอ้างอิงโดยมิตอ้ งแจ้งแก่
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
7) นาเสนอการปรับเปลี่ยนโครงร่ างการวิจยั แก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบและลงความเห็น
8) สรุ ปรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั การแจ้งปิ ดโครงการวิจยั หรื อการขอต่ออายุ
หนัง สื อ รั บ รองโครงการวิ จ ัย ส าหรั บ ปี ถัด ไป แจ้ง แก่ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ รั บ ทราบและลง
ความเห็น
9) ตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่สานักงานจริ ยธรรมฯ
1.4. การได้ มาซึ่งกรรมการจริยธรรมฯ (BMC-IRB members) วาระการปฏิบัติงานและหน้ าที่
1.4.1. .ประธานกรรมการฯ และรองประธานกรรมการฯ ท าหน้า ที่ ค ัดเลื อกกรรมการใหม่ จาก
บุคลากรประจา พนักงานหรื อบุคคลที่เหมาะสมอื่นๆ รวมทั้งบุคคลภายนอกองค์กร
1.4.2. วาระการปฏิบตั ิงาน มีวาระครั้งละ 4 ปี ซึ่ งจะต่ออายุการทางานได้ตามความเหมาะสม และพ้น
หน้าที่เมื่อหมดวาระ หรื อลาออกก่อนครบวาระ หรื อประธานกรรมการฯ ขอให้ลาออก ก่อน
ครบวาระ หากไม่สามารถทาหน้าที่ ไ ด้อย่างเหมาะสม ประธานกรรมการฯ จะดาเนิ นการ
แต่ ง ตั้ง ใหม่ ภ ายใน 30 วัน หากลาออกก่ อ นครบวาระ ผูท้ ี่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ใหม่ จ ะด ารง
ตาแหน่ง เท่ากับเวลาที่เหลืออยูข่ องผูด้ ารงตาแหน่งคนก่อน
1.4.3. หน้าที่ของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
1) ทบทวนพิจารณาโครงการวิจยั ที่ได้รับมอบหมาย พร้ อมสรุ ปความเห็ นเป็ นลายลักษณ์
อักษรลงในแบบประเมินผลที่เจ้าหน้าที่สานักงานฯ ได้จดั ส่ งให้พร้อมกับเอกสารที่จาเป็ น
อื่นๆและเตรี ยมนาเสนอในที่ประชุมตามวาระที่กาหนด
2) เข้าประชุมตามที่กาหนดไว้ เพื่อนาเสนอโครงการวิจยั และความเห็นต่อที่ประชุ มในฐานะ
Primary reviewer หากไม่สามารถเข้าประชุ มได้เนื่ องจากติดภารกิ จหรื อมีความจาเป็ น
ขอให้แจ้งแก่ เจ้าหน้าที่ สานักงานฯ อย่างน้อย 7 วันทาการก่ อนการประชุ ม เพื่อเชิ ญให้
กรรมการเสริ ม เป็ นผูท้ บทวนพิ จารณาและท าหน้า ที่ แทนในการนาเสนอต่อที่ ป ระชุ ม
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(หากจาเป็ น)
3) เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนิ นการพิจารณาโครงการเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี แล้ว กรรมการ
ที่มีประสบการณ์สูงอาจจะได้รับการเสนอชื่อจากประธานกรรมการให้ผบู้ ริ หารระดับสู ง
แต่ ง ตั้ง ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นกรรมการผู ้พิ จ ารณาโครงการวิ จ ัย แบบเร่ ง ด่ ว น (expedited
reviewer) เพื่อดาเนินการพิจารณาแบบเร่ งด่วนสาหรับโครงการวิจยั ที่มีลกั ษณะที่กาหนด
4) กรรมการที่มาจากlay personมีศกั ดิ์และสิ ทธิ์ เทียบเท่ากรรมการอื่น โดยไม่ตอ้ งทาหน้าที่
primary reviewerแต่สามารถศึกษาโครงการวิจยั ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาความเข้าใจ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ของแต่ละโครงการวิจยั ในฐานะ
ตัวแทนประชาชน ซึ่ งมีสิทธิ์ ที่จะรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งและเข้าใจข้อมูลในการทาวิจยั เพื่อการ
ตัดสิ นใจของอาสาสมัครในการเข้าร่ วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริ ง
5) หากกรรมการมีความจาเป็ นจะต้องเข้าประชุ มล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด หรื อจะต้องออก
จากที่ ประชุ ม ก่ อ นสิ้ น สุ ด การประชุ ม ขอให้ ก รรมการแจ้ง แก่ ป ระธานกรรมการฯ
ล่วงหน้าเพื่อให้ สามารถดาเนิ นการประชุ มได้อย่างครบองค์ประชุ ม (quorum) ตลอดการ
ประชุม
อนึ่ งในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทุกตาแหน่ งหน้าที่น้ นั เป็ นงานที่
ต้องทุ่มเทกาลังกายและกาลังปั ญญาในการทาหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบต่อนักวิจยั ผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั และสถาบัน ในอันที่ จะรับรอง และติ ดตามดูแลให้การวิจยั ในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล
กรุ งเทพ เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริ ยธรรม การวิจยั เพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และ
เพื่อธารงไว้ซ่ ึ งเกี ยรติและศักดิ์ ศรี ของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ การปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กล่าวจะต้อง
ได้รับการคิดภาระงานเป็ นชัว่ โมงที่ได้ปฏิบตั ิจริ ง
1.5. การอบรมให้ ความรู้ แก่ คณะกรรมการจริยธรรมฯ (Training of BMC-IRB members)
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทุกคนเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ได้
มาตรฐาน สม่ าเสมอและเป็ นธรรมกับ ทุ กโครงการวิจยั ที่ ได้รับการเสนอเข้ามา คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ จึงมี หน้าที่ ที่จะให้ความรู ้ กบั กรรมการใหม่ ให้ทราบถึ งแนวทางการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึ งกระบวนการทั้งหมดของคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมฯ ที่ ดาเนิ น ไปเพื่ อเป้ าหมายหลัก ในการพิท กั ษ์สิ ทธิ์ ศัก ดิ์ ศรี และความปลอดภัย ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ในฐานะผูถ้ ูกทดลอง บทบาทหน้าที่และสิ ทธิ ของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
แต่ละคน รวมถึงความคุม้ ครอง ทางกฎหมายจากศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ ปั จจัยสาคัญที่
จะมีผลให้ความตั้งใจที่จะปกป้ องผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ลดลง ได้แก่ ความมีส่วนได้ส่วนเสี ย (conflict of
interest) ของทั้งกรรมการจริ ยธรรมฯ และนักวิจยั วิธีการพิจารณาโครงการวิจยั โดยเฉพาะประเด็น
ที่ ต้องให้ค วามสนใจเป็ นพิ เศษเพื่ อความปลอดภัย ของ ผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิจ ยั เช่ น วิธี ก ารคัดเลื อ ก
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั การให้ขอ้ มูลเพื่อขอความร่ วมมือให้เข้าร่ วม โครงการวิจยั โดยเฉพาะกลุ่มที่ มี
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ความอ่อนด้อยในความสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง (vulnerable group) เป็ นต้นนอกจากการให้
ความรู ้แก่กรรมการใหม่แล้ว คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ยังมีหน้าที่ติดตามให้ความ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
กับ กรรมการใหม่ เพื่ อ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของกฎระเบี ย บ ประเด็ น ที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น ทาง
จริ ยธรรมการวิจยั ที่กาลังเป็ นปั ญหาหรื ออาจก่อให้เกิดปั ญหาในอนาคต รวมทั้งความเคลื่ อนไหว
ในด้านจริ ยธรรมการวิจยั ของนานาชาติ เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีความรู้ที่ทนั สมัย สามารถนา
ความรู ้ ที่ ไ ด้ม าประกอบการพิ จ ารณาได้ร อบคอบยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อเป็ นการรั ก ษามาตรฐานและ
รับประกันคุณภาพในการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อีกทางหนึ่ งด้วย วิธีการให้ ความรู้
ได้ แก่
1. จัดทาคู่มือคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาด้วยตนเอง
2. จัดให้มีระบบที่ปรึ กษาในช่ วง 3 เดื อนแรกของการปฏิ บตั ิงาน และเมื่อกรรมการใหม่มี
ปัญหาในด้านการพิจารณา หรื อนาเสนอในที่ประชุม
3. จัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับความรู ้
อีกทั้งยังเป็ นโอกาสให้กรรมการได้สนทนาแลกเปลี่ ยนความรู้ และปั ญหาที่ประสบใน
การพิจารณาโครงการ ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานอีกทางหนึ่ ง
ด้วย
4. จัดเก็ บ วารสาร บทความ หนัง สื อ ตารา เอกสารที่ ใ ช้อ้างอิ ง ไว้ใ นส านัก งานฯ เพื่ อให้
กรรมการได้ใช้อา้ งอิง เมื่อประสบปัญหาในการตัดสิ นใจ
5. แจกจ่ายเอกสารบทความด้านจริ ยธรรมการวิจยั ให้แก่กรรมการเป็ นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม
6. สนับสนุนให้กรรมการได้มีโอกาสเข้าร่ วมประชุ มสัมมนา ด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ที่
จัดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ โดยศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพให้ความ
สนับสนุน ค่าใช้จ่ายตามระเบียบของศูนย์ฯ
1.6. ค่ าตอบแทนที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะได้ รับ (Compensation of BMC-IRB member) และ
การคิดภาระงาน
1) กรรมการที่เป็ นผูพ้ ิ จารณาโครงการวิจยั ที่ต้องนาเรื่ องเข้าประชุ มเพื่ อลงความเห็ นและ
บันทึกความเห็นเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรในแบบฟอร์ มที่กาหนดไว้
2) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น expedited reviewer ทาการทบทวนพิจารณาโครงการวิจยั
แบบเร่ งด่วน โดยการบันทึกความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในแบบฟอร์ มที่กาหนดไว้
3) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ ทบทวนรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ และ
เอกสารอื่นๆ ที่ผวู ้ จิ ยั ส่ งมาเพื่อการพิจารณารับรองภายหลังจากโครงการวิจยั นั้นได้รับการ
รับรองแล้ว
4) ผูเ้ ชี่ยวชาญที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ขอให้ช่วยพิจารณาให้ความเห็นเป็ นกรณี พิเศษ
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5) กรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกโดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับข้างต้นนี้ มิได้เกี่ยวเนื่ อง
กับการลงความเห็นในการพิจารณาโครงการ แต่อย่างใด
1.7. ความคุ้มครองทางกฎหมายสาหรั บคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (Liability coverage for BMC-IRB
member)
คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ มีสิ ทธิ ได้รับความคุ ้มครองทางกฎหมายจากศูนย์ก ารแพทย์
โรงพยาบาลกรุ งเทพ หากมีการฟ้ องร้ องเนื่ องมาจากการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการอย่าง
ถูกต้องและเที่ยงตรง
1.8. การขอความเห็นจากผู้เชี่ ยวชาญ(Use of consultant)
ในกรณี ที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ไม่สามารถตัดสิ นใจในด้านวิชาการได้ คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ อาจขอความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มิได้เป็ นคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ และไม่มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยกับโครงการวิจยั อีกทั้งยังเป็ นผูท้ ี่สามารถรักษาความลับของโครงการวิจยั ได้ โดยจะจัดส่ ง
โครงร่ างวิจยั ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณา และส่ งกลับคื นก่ อนการประชุ มพร้ อมแบบให้ความเห็ นที่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ให้ความเห็นไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงลายมือชื่ อและวันที่ที่ทาการพิจารณา หรื อ
อาจเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสม
1.9. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (BMC-IRB Office)
1) มีหน้า ที่ ส นับ สนุ นให้ก ารดาเนิ นงานของคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ เป็ นไปด้วยความ
สะดวกราบรื่ น อานวยความสะดวกในการติ ดต่อสื่ อสารกับผูว้ ิจยั และผูใ้ ห้ทุน ช่ วยงาน
ด้านเอกสารและสถิติ เป็ นต้น
2) ประธานและรองประธานกรรมการ ทาหน้าที่อบรมให้เจ้าหน้าที่ทราบบทบาทและหน้าที่
ของคณะ กรรมการจริ ยธรรมฯ โดยองค์รวม และทราบบทบาทหน้าที่ เฉพาะส่ วนของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะต้องปฏิบตั ิตาม
โดยเคร่ งครัด เพื่อรับประกันคุ ณภาพของงานให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
กาหนด โดยสม่าเสมอกันทุกโครงการวิจยั
3) ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ เป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ที่จาเป็ นเพื่อให้การ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ กาหนด
1.10.การมีส่วนได้ ส่วนเสียของคณะกรรมการจริยธรรมฯ กับโครงการวิจัย (Conflict of interest)
1) การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยทางการเงิน (financial conflict of interest)
หากกรรมการหรื อคู่ ส มรส มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยทางการเงิ น กับ ผู ้ใ ห้ ทุ น ที่ เ ป็ น
บริ ษทั เอกชน (บริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตเวชภัณฑ์หรื อเครื่ องมื อทางการแพทย์) หรื อกับ นักวิจยั ใน
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รู ปแบบที่เป็ นหุ น้ ส่ วน มี ส่ วนได้ส่วนเสี ยทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องหมายการค้าและ
สิ ทธิ บตั ร หรื อได้รับการสนับสนุ นทางการเงิ นในรู ปแบบอื่น เช่ น เป็ นที่ปรึ กษาหรื อเป็ น
วิทยากรของบริ ษทั กรรมการจะต้อง แจ้งกับประธานกรรมการฯ ก่อนการประชุ ม ซึ่ งหาก
ประธานกรรมการฯ มีความเห็นว่าการมีส่วนได้ส่วนเสี ยนี้ มีผลกระทบต่อความยุติธรรมใน
การลงความเห็นสาหรับโครงการวิจยั ประธานกรรมการฯ จะไม่อนุญาตให้กรรมการผูน้ ้ นั มี
ส่ วนร่ วมในการพิจารณาโครงการวิจยั และจะต้องแจ้งให้ที่ประชุ มทราบ รวมทั้งออกจาก
ห้องประชุ ม ในขณะที่ มีก ารให้ความเห็ นและลงคะแนนเสี ย ง แต่ก รรมการผูน้ ้ นั อาจให้
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจยั ได้หากมีการร้องขอ
หากกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยออกจากการประชุ มในขณะนั้นแล้ว ทาให้ไม่ครบ
องค์ประชุ มที่จะลงคะแนนเพื่อตัดสิ นผลการพิจารณาโครงการได้ การพิจารณาโครงการ
จะต้อ งถู ก เลื่ อ นออกไปจนกว่า จะมี ก รรมการท่ า นอื่ น มาเข้า ประชุ ม ในขณะนั้น และ
โครงการวิจยั นั้นอาจต้องถูก เลื่ อนการตัดสิ นผลเป็ นการประชุ มวาระถัดไปอี ก 1 เดื อน
ข้างหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั วิจารณญาณของประธานกรรมการฯ
2) การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องทางการเงิน (non-financial conflict of interest)
กรรมการบางท่านอาจมีความสนใจในโครงการวิจยั เรื่ องเดี ยวกัน เป็ นผูร้ ่ วมงานใน
สาขาวิชาเดี ย วกัน หรื อคนละสาขาแต่ต้องปฏิ บตั ิ ง านเกี่ ย วเนื่ องกัน ความสั มพันธ์ ส่ วน
บุคคลนี้อาจมีส่วนให้เกิดความลาเอียงหรื ออคติในการพิจารณาและลงความเห็น กรรมการ
ผูน้ ้ นั ควรแจ้งกับประธานกรรมการฯ เช่นเดี ยวกับในกรณี ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทางการเงิ น
เพื่อประธานกรรมการฯ จะได้พิจารณาดาเนิ นการเช่นเดียวกับกรณี ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทาง
การเงินดังได้กล่าวแล้วข้างต้น อีกทั้งยังมิให้นกั วิจยั ผูใ้ ห้ทุน หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนิ น
โครงการวิ จ ัย นั้น อยู่ใ นห้ อ งประชุ ม ในขณะที่ มี ก ารพิ จ ารณาและลงความเห็ นเกี่ ย วกับ
โครงการวิจยั
2. ระเบียบวิธีการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม ฯ (Management of BMC-IRB)
2.1. การกาหนดวันประชุม (schedule process)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ กาหนดวันประชุ มเดื อนละ 1 ครั้ง วันพุธที่ 1 ของเดื อน ตั้งแต่
เวลา 13:30 น. เป็ นต้นไป จนกว่าจะพิจารณาครบทุกโครงการวิจยั ที่กาหนดไว้ในวาระการประชุ ม
โดยมีกาหนดการล่วงหน้าตลอดทั้งปี
2.2. วิธีการพิจารณา (review process)
โครงการวิจยั แต่ละโครงการจะมีกรรมการ 3-5 ท่าน(primary reviewer) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็ นผู ้ พิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการวิจยั วิธีการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั และ ความจาเป็ น ประโยชน์และความเสี่ ยงที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั กลุ่มนั้นจะได้รับว่าเหมาะสม
หรื อไม่ วิธีการ ดาเนินการวิจยั วิธีการเชิ ญชวนให้บุคคลเข้าร่ วมโครงการวิจยั และกระบวนการขอ
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ความยินยอมโดยเฉพาะรายละเอียดของเอกสารชี้ แจงสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังลือแสดง
เจตนายินยอมเข้า ร่ วมการวิจยั ว่าครบถ้วนเพียงพอหรื อไม่ เพื่อนาเสนอในที่ประชุ ม รวมทั้งเสนอ
ความเห็ นของตนเอง เพื่ อลงมติ ใ นที่ ประชุ ม เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การประชุ ม เป็ นไปได้ก ระชับ
ประหยัดเวลา แต่สามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบในการปกป้ องผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั กรรมการผูท้ า
หน้าที่ นาเสนอในที่ ประชุ มจะได้รับเอกสารและแบบสรุ ปผลการประเมินก่อนการประชุ มอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ โดยกรรมการผูพ้ ิจารณานาเสนอจะให้ความเห็นไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงชื่อและ
วันที่ เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานสาหรับผลการพิจารณาด้วย
2.3. การลงมติการรับรอง/ไม่ รับรองโครงการวิจัย (voting requirement)
ในการลงมติ รั บ รองหรื อ ไม่ รั บ รองโครงการวิ จ ัย จะต้อ งมี ก รรมการครบองค์ป ระชุ ม
(quorum) ซึ่ งจะต้องมีอย่างน้อย 5 คน โดยจะต้องมีกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 1 คน
และเป็ นแพทย์ อย่างน้อย 1 คน หากเป็ นการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ (biomedical research) หาก
ไม่ครบองค์ ประชุ มจะไม่สามารถดาเนิ นการประชุ มต่อไปได้ ดังนั้น หากกรรมการท่านใดติ ด
ภารกิ จไม่ สามารถ เข้า ร่ วมประชุ ม ได้ตามก าหนดการ จะต้องแจ้ง กับ ประธานกรรมการฯ รอง
ประธานกรรมการฯ หรื อ เลขานุ การล่วงหน้า เพื่อจะได้มีองค์ประชุ มที่สมบูรณ์ตลอดการประชุ ม
และสามารถลงมติ รั บ รอง หรื อ ไม่ รั บ รองโครงการวิ จยั ได้อ ย่า งเป็ นที่ ย อมรั บ ตามหลัก สากล
กรรมการผูม้ ี สิทธิ์ลงคะแนนได้ คือ ผู้ที่อยู่ในที่ประชุ มเท่ านั้น และจะรั บรองโครงการวิจัยเมื่อมติ
เป็ นเอกฉันท์ หรือมีเสี ยงข้ างมากสนับสนุนหากไม่ เป็ นเอกฉันท์
2.4. ระเบียบในการแจ้ งผลการพิจารณาแก่ ผ้ วู ิจัย (communication from BMC-IRB)
2.4.1. คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะแจ้งผลการประชุ มแก่ ผูว้ ิจยั เพื่อให้ทราบว่าโครงการวิจยั นั้น
ได้รับการรับรองหรื อรับรองในหลักการขอให้แก้ไขปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้เหมาะสมหรื อ
ยัง ไม่ รับ รองจนกว่า จะแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้อเสนอแนะและนาเข้า ที่ ป ระชุ ม ใหม่ ห รื อไม่
รับรองโครงการวิจยั พร้อมเหตุผล
2.4.2. สาหรับโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรอง คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะแจ้งระเบียบที่หัวหน้า
โครงการวิจยั จะต้องปฏิบตั ิและดูแลให้ผวู ้ จิ ยั ร่ วมหรื อผูช้ ่วยวิจยั ทุกคนปฏิบตั ิตามด้วย ดังนี้
1) การดาเนิ นการวิจยั จะต้องเป็ นไปตามโครงร่ า งที่ แจ้งไว้ก ับคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ
เท่ า นั้นหากมี ก ารปฏิ บ ตั ิ ที่ เบี่ ยงเบนไปจากที่ แจ้ง ไว้ จะต้องรายงานต่ อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯพร้อมเหตุผล และมาตรการที่จะป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์น้ นั ซ้ าอีก และหาก
มีความจงใจที่ จะดาเนิ นการที่เบี่ยงเบนนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะยุติ
การรับรองโครง การวิจยั ที่ดาเนิ นการโดยหัวหน้าโครงการวิจยั ผูน้ ้ นั เฉพาะเรื่ องหรื อทุก
เรื่ อง
2) ในการให้ขอ้ มูลและขอความยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั กับบุคคลที่จะมาเป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั จะต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้วเท่านั้น
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3) หากเป็ นโครงการวิจยั ที่ทาร่ วมกับต่างประเทศ เอกสารชี้ แจงสาหรั บผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่เป็ นคนไทย จะต้องใช้ฉบับ
ภาษาไทย ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ว่ามีขอ้ ความที่เหมาะสมและ
ตรงกับ Research subject information sheet and Informed consent form ฉบับ
ภาษาต่างประเทศ
4) การดาเนิ นการขอความร่ วมมือให้เข้าร่ วมโครงการวิจยั จะต้องดาเนิ นไปโดยปราศจาก
การ บังคับหรื อชักจูงอย่างไม่เหมาะสม (coercion and undue influence) จากผูว้ ิจยั หรื อ
ผูช้ ่วยวิจยั เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าร่ วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริ ง
5) เอกสาร หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้อง
ได้รับ การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ด้วย
6) หากจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงร่ างวิจยั (protocol amendment) ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม จะต้องแจ้งกับคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ให้ทราบพร้ อมเหตุผล และจะต้องได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ก่อนที่จะไปดาเนิ นการกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้
ยกเว้น ในกรณี การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เพื่อมิ ให้เกิ ดอันตรายแก่ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
เท่านั้น ซึ่ งหัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องแจ้งเหตุการณ์ดงั กล่าว ให้คณะกรรมการจริ ยธรรม
ฯ ได้ทราบ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่ดาเนินการ
7) หากมีขอ้ มูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั และมีผลต่อความปลอดภัยและความเป็ นอยู่
ที่ดี ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
ได้รับทราบด้วย
8) หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องแจ้งรายงานการเกิ ดเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ ทั้งที่ รุนแรง
และไม่รุนแรง รวมทั้งเหตุการณ์ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า แต่มีผลต่อความปลอดภัย
และความเป็ นอยู่ที่ดีของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิจยั ให้คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯทราบทุกครั้งโดยไม่รอช้า
9) หั ว หน้ า โครงการวิ จ ัย จะต้อ งส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การวิ จ ัย ให้
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อเมื่อได้รับการร้องขอ
2.5. การอุทธรณ์ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (appeal of BMC- IRB decision)
หัวหน้าโครงการวิจยั อาจขอให้คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทบทวนผลการพิจารณาได้โดย
ทา บันทึกถึ งประธานกรรมการฯ ขอทบทวนผลการพิจารณาโครงการใดโครงการหนึ่ ง พร้ อม
เหตุผลที่สมควร ประธานกรรมการฯ จะพิจารณาเพื่อนาเข้าปรึ กษาหารื อในที่ประชุมในวาระต่อไป
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หมวดที่ 3
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Operation of BMC-IRB)
1. หลักจริยธรรมที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Operation of ethical
principles)
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การวิ จ ัย ได้ ม าตรฐานสากล ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บ ของนานาอารยประเทศ
คณะกรรมการ จริ ยธรรมฯ ได้อา้ งอิงหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ดังต่อไปนี้คือ
 Nuremberg Code
 Declaration of Helsinki:Ethical principles for medical research involving human subjects.
http://www.wma.net/en/30pubhcahons/10 policies/b3/index.html. (World Medical
Association 1964, Revised 1975,1983,1989,1996, 2000 and 2008)
 The Belmont Report
 The International Conference on Harmonization (ICH)
 Guidance for Industries in Good Clinical Practice (GCP)
 International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects:
The Council for International Research Involving Human Subjects: The Council for
International Organization of Medical Sciences (CIOMS) in the Collaboration with
World Health Organization
 กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง
 ข้อ บัง คับ แพทยสภาว่า ด้ว ยการรั ก ษาจริ ย ธรรมแห่ ง วิช าชี พ เวชกรรม (หมวดที่ 6 การ
ศึกษาวิจยั และการทดลองในมนุษย์)
 จรรยาบรรณของนักวิจยั โดยสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
 ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของสังคมไทย
2. หน้ าทีข่ องคณะกรรมการจริยธรรม ฯ (Functions of BMC-IRB)
2.1. การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่ (Conducting initial review) โดยเกณฑ์ การพิจารณารายละเอียด
ของโครงการวิจัยเป็ นดังต่ อไปนี้
2.1.1. วิธีการดาเนินการและการออกแบบวิจัย
1) ความเหมาะสมของการออกแบบการวิจยั ในหัวข้อวัตถุ ประสงค์ ระเบี ย บวิธี ทางสถิ ติ
(รวมทั้งการคานวณจานวนประชากรที่ศึกษา) และศักยภาพในการหาข้อสรุ ปที่หนักแน่ น
โดยใช้ประชากรจานวนน้อยที่สุด
2) ความเสี่ ยง และความไม่สะดวกสบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ที่คาดว่าผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั /ชุมชน/สังคมจะได้รับจากการวิจยั
3) เหตุผลและความเหมาะสมในการใช้กลุ่มเปรี ยบเทียบ
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4)
5)
6)
7)

เกณฑ์การคัดผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ออกจากโครงการวิจยั ก่อนกาหนด
เกณฑ์การยับยั้งหรื อยุติโครงการวิจยั ทั้งหมด
ประสิ ทธิ ภาพของระบบและวิธีการกากับ ดูแล และตรวจสอบ การดาเนินการวิจยั
ความเหมาะสมของสถานที่วิจยั ในด้านพื้นที่ รวมทั้งความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ช่วยงาน
วิจยั และสิ่ งอานวยความสะดวก และความพร้อมของวิธีดาเนินการในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
2.1.2. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
1) เกณฑ์การคัดเข้าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (inclusion criteria)
2) เกณฑ์การคัดออกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (exclusion criteria)
3) เกณฑ์ยตุ ิการเข้าร่ วมการวิจยั (termination criteria)
2.1.3. การดูแลและคุ้มครองผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
1) ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ต่อโครงการวิจยั ที่เสนอ
2) เหตุผลที่ตอ้ งหยุดหรื องดให้การรักษาที่เป็ นมาตรฐานแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เพื่อประโยชน์
และผลสัมฤทธิ์ ของการทาวิจยั และต้องเป็ นเหตุผลที่เหมาะสมและชัดเจน
3) ความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์และการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั
4) ขั้นตอนในการดาเนินการเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ขอถอนตัวระหว่างดาเนินการศึกษาวิจยั
5) เกณฑ์ในการขยายการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ศึกษาวิจยั หรื อการใช้กรณี ฉุกเฉิ น (emergency use)
และ/หรื อการบริ จาค (compassionate use)
6) การแจ้งแพทย์ประจาตัวหรื อแพทย์ประจาครอบครัวของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เพื่อให้ทราบ
ความเป็ นไปในการวิจยั โดยขอความยินยอมจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ก่อน
7) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการจัดผลิตกัณฑ์ที่ศึกษาวิจยั ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ภายหลัง เสร็ จ
สิ้ นการวิจยั
8) รายละเอียดค่ายาและการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ต้องจ่าย
9) ค่าตอบแทนและค่าชดเชยแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั (เช่น เงิน การให้บริ การ และ/หรื อสิ่ งของ)
10) การชดเชย/การรักษา ในกรณี ที่เกิดอันตราย/ความพิการ/การตายของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อัน
เนื่ องมาจากการเข้าร่ วมการศึกษาวิจยั การจัดการเกี่ยวกับการประกันและการชดเชยความ
เสี ยหาย การรักษาความลับของอาสาสมัคร
11) รายละเอียดของบุคคลที่สามารถเข้าถึ งข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รวมทั้งเวช
ระเบียนและตัวอย่างส่ งตรวจ
12) มาตรการในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั
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2.2. การพิจารณากระบวนการขอความยินยอมเข้ าร่ วมการวิจัย (Informed consent process)
2.2.1. รายละเอียดเกีย่ วกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้ าร่ วมการวิจัย (consent form requirement)
1. กระบวนการทีจ่ ะต้ องเกีย่ วข้ องกับหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
1.1. หนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ ที่ผูว้ ิจยั จะนาไปใช้ จะต้องได้รับความเห็ นชอบและ
รับรองโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ว่ามีขอ้ มูลที่ครบถ้วนใช้ภาษาที่สละสลวยและ
เข้าใจง่ายโดยประทับข้อความ“รับรองโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนศูนย์
การแพทย์โ รงพยาบาลกรุ ง เทพ วัน เดื อ นปี ที่ รั บ รอง”ที่ หัว กระดาษหน้า แรกของ
เอกสาร
1.2. ผูว้ จิ ยั จะสามารถดาเนินการวิจยั ได้ต่อเมื่อ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ครบถ้วน โดยการอ่ านและปรึ กษาหารื อกับ ผูใ้ กล้ชิ ดหรื อแพทย์ป ระจาตัว
รวมทั้งได้สอบถามผูว้ จิ ยั จนเป็ นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่ อและวันที่ไว้ใน
หนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ(ยกเว้นในกรณี ที่คณะกรรมการฯให้ยกเว้นการลงชื่อ)
1.3. มีการลงลายมือชื่อและวันที่ โดยผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมทั้ง 2 ฉบับ
1.4. กรณี ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่สามารถอ่าน-เขียนได้ ต้องให้ญาติหรื อผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้ส่วน
เสี ยกับโครงการวิจยั เป็ นผูอ้ ่านให้ฟัง หากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั
แล้วจึงให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยใช้หมึกที่ไม่สามารถลบเลื อนได้ และญาติหรื อผูท้ ี่ไม่มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยกับโครงการวิจยั ลงนามเป็ นพยาน
1.5. มีการลงลายมือชื่ อและวันที่โดยผูด้ าเนิ นการวิจยั ให้คาแนะนาและขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั (person who conducted the informed consent
discussion)
1.6. ผูว้ จิ ยั จะต้องให้หนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ ที่มีขอ้ ความอย่างเดียวกันและลงลายมือ
ชื่อและวันที่เรี ยบร้อยแล้วแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เก็บรักษาไว้ 1 ฉบับ และผูว้ ิจยั เก็บรักษา
ไว้ 1 ฉบับ ตลอดการดาเนินการวิจยั และหลังสิ้ นสุ ดการวิจยั แล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2. ข้ อมูลที่จะต้ องมีในเอกสารชี้ แจงแก่ ผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัยและหนั งสื อแสดงเจตนายินยอมฯ
ได้ แก่
2.1. เหตุผลและความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการวิจยั
2.2. เหตุผลที่เชิญชวนเข้าร่ วมการวิจยั
2.3. ระยะเวลาที่ตอ้ งเข้าร่ วมการวิจยั และจานวนผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทั้งหมดที่ประมาณการ
ไว้
2.4. รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการวิจยั ที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้องปฏิบตั ิหรื อได้รับการ
ปฏิบตั ิ
2.5. หากมีท้ งั ขั้นตอนที่ เป็ นการรักษาพยาบาลตามปกติร่วมด้วย จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่า
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ขั้นตอนใดเป็ นการวิจยั และขั้นตอนใดเป็ นการรักษาพยาบาลตามปกติ
2.6. มีการใช้ยาหลอก ซึ่ งเปรี ยบเสมือนผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มิได้รับการรั กษาพยาบาลใดๆ
ด้วยหรื อ ไม่ หากมี จะต้องแจ้ง ว่า โอกาสที่ ผูเ้ ข้า ร่ วมการวิจ ัย จะได้รับ ยาหลอกเป็ น
สัดส่ วนเท่าใด เทียบกับยาจริ งที่ใช้ในการวิจยั
2.7. ความเสี่ ยงต่ออันตรายหรื อความไม่สุขสบายที่อาจจะได้รับจากการเข้าร่ วมการวิจยั
2.8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ทั้งประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
และ ประโยชน์ต่อส่ วนรวม
2.9. ทางเลือกอื่นหากไม่เข้าร่ วมการวิจยั
2.10. การปกป้ องข้อมู ล ส่ ว นของผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิจ ัย โดยจะไม่ เ ปิ ดเผยต่ อสาธารณะเป็ น
รายบุคคล โดยทัว่ ไปแล้วการรายงานผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลโดยรวม แต่ขอ้ มูลของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคล อาจมี คณะบุ คคลบางกลุ่ มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่ น
ผูใ้ ห้ทุนวิจยั , สถาบันหรื อองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ คณะกรรมการจริ ยธรรม
ฯ เป็ นต้น
2.11. หากเกิดเหตุการณ์อนั ไม่พึงประสงค์ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยจากการ
วิ จ ัย จะติ ด ต่ อ กับ นัก วิ จ ัย ได้อ ย่า งไร (บอกชื่ อ ,สถานที่ ติ ด ต่ อ ,หมายเลขโทรศัพ ท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัว ที่จะติดต่อได้ตลอด 24 ชัว่ โมง)
2.12. หากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เจ็บป่ วยหรื อบาดเจ็บจากการวิจยั จะได้รับการ
ปฏิ บตั ิ อย่า งไร เช่ น รั ก ษาพยาบาลให้โดยไม่ ตอ้ งเสี ยค่ า ใช้จ่า ย หากเกิ ดพิก ารหรื อ
เสี ยชีวติ จะมีการชดเชยอย่างไร เป็ นต้น
2.13. ค่าตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเข้าร่ วมโครงการวิจยั
2.14. ค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะต้องรับผิดชอบในระหว่างเข้าร่ วมโครงการวิจยั เช่น ค่า
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่เป็ นขั้นตอนทางการรักษาพยาบาลตามปกติ
2.15. หากมีขอ้ มูลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะแจ้ง
ให้ทราบอย่างรวดเร็ วโดยไม่ปิดบัง
2.16. ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีสิทธิ์ ถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่ ว งหน้ า และการไม่ เ ข้า ร่ ว มหรื อ ถอนตัว ออกจากโครงการวิ จ ัย นี้ จะไม่ มี
ผลกระทบต่อการได้รับบริ การหรื อการรักษาที่จะได้รับแต่ประการใด
2.17. หากการวิจยั ใดมีการใช้กลุ่มควบคุม เมื่อการวิจยั แล้วเสร็ จและมีประโยชน์ที่พึงได้รับ
จากการวิจยั โดยตรงต่อกลุ่ ม ทดลอง ผูว้ ิจยั จะต้องดาเนิ นการให้กลุ่ มควบคุ มได้รับ
ประโยชน์เช่นเดียวกัน
2.18. หากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับการปฏิ บตั ิที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้ แจง หรื อมี
คาถามเกี่ ยวกับจริ ยธรรมการวิจยั สามารถติดต่อกับคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
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ในคนได้อย่างไร (บอกชื่อสถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์โทรสาร)
2.2.2. การยกเว้ นการขอความยินยอมก่อนเข้ าร่ วมการวิจัย(waiver or alteration of consent)
โดยทัว่ ไปขอให้มีหนังสื อแสดงความยินยอมฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ถา้ ขอไม่ได้
ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจต้องขอทางวาจา กรณี ที่ยกเว้นการขอความยินยอมก่อน
เข้าร่ วมการวิจยั ต้องอยูภ่ ายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ กรณี ดงั กล่าวนี้ มิได้
หมายความว่าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะไม่ได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับการวิจยั หรื อเข้าร่ วมโครงการวิจยั
โดยไม่รู้ตวั แต่หมายถึง ไม่มีการลงลายมือชื่ออย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อในกรณี ที่จาเป็ น
จะต้องเข้าร่ วมโครงการวิจยั ก่อนที่จะมีโอกาสจะได้รับทราบข้อมูลและแสดงเจตนายินยอม
เนื่ องจากป่ วยหนักหรื ออยู่ในภาวะฉุ กเฉิ น แต่หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมจะต้องได้รับข้อมูลและให้ความยินยอม
2.2.3. กรณีที่ไม่ ต้องมีหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษร (waiver of documentation
of consent)
ในการวิจยั ที่ เป็ นการสัมภาษณ์ ส ารวจโดยเฉพาะการวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์
บางครั้ งเป็ นความต้อ งการของผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิ จยั เองที่ ไ ม่ ต้อ งการลงลายมื อชื่ อ ไว้เ ป็ น
หลักฐานให้สืบค้นได้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยตรงซึ่ งถูกสัมภาษณ์เป็ นใคร โดยเฉพาะข้อมูลที่อาจ
ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง เช่ นพฤติ กรรมเบี่ ยงเบนทางเพศ หรื อข้อมูลที่ มีผลกระทบต่อผูม้ ี
อิทธิ พลของท้องถิ่ น ในกรณี เช่ นนี้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เห็ นว่าผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะ
ได้รับการปกป้ องสิ ทธิ์ และความปลอดภัยมากกว่าการลงลายมือชื่ อในหนังสื อแสดงเจตนา
ยินยอมฯ จึ งได้ออกระเบี ยบกรณี ที่ ไม่ตอ้ งมี หนังสื อยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรได้ แต่
ผูว้ ิ จยั ยัง คงต้อ งให้ ค าอธิ บ ายและเอกสารชี้ แจงฯ แก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมการวิ จยั ด้วย ได้แ ก่ ก รณี
ดังต่อไปนี้ คือ
1) การวิจยั นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มากไปกว่าความเสี่ ยง อันตราย
ในชีวติ ประจาวัน หรื ออันตรายจากการตรวจร่ างกาย ตรวจทางจิตเวช หรื อตรวจเพื่อ
การรักษาตามปกติ (เรี ยกรวมว่ากลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่ า minimal risk ตามนิ ยามของ
FDA และDHHS ของสหรัฐอเมริ กา)
2) การวิจยั นั้นไม่มีหตั ถการใดๆ ที่กระทาต่อร่ างกายของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นเพียง การ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยไม่มีขอ้ ความที่ล่วงเกิ นความเป็ นส่ วนตัว หรื อมีผล
กระทบกระเทือนต่อจิตใจของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ หรื อตอบแบบสอบถาม
3) โครงการวิจยั นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1.1) และ 1.2)และไม่สามารถทาการวิจยั
ได้หากไม่มีการอนุ ญาตให้งดการขอหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ เป็ นลายลักษณ์
อักษร เช่นการศึกษาย้อนหลังโดยใช้ขอ้ มูลที่เก็บรักษาไว้ ผูป้ ่ วยบางรายอาจเสี ยชีวิต
หรื อย้ายที่อยูจ่ นไม่สามารถติดตามได้ เป็ นต้น
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4) หากสามารถติ ดตามผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้ ภายหลังจากการศึ กษาวิจยั เสร็ จสิ้ นแล้ว
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม จะได้รับข้อมูลของการวิจยั ตาม
สมควร
2.2.4. การวิจัยในภาวะฉุกเฉิน (emergency research)
ซึ่ งต้องรี บดาเนินการวิจยั ไปก่อนที่จะมี โอกาสขอหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯได้
เนื่ องจากหากไม่รีบดาเนิ นการรักษาผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อาจมีอนั ตรายถึงชี วิต ในกรณี เช่ นนี้
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมจะได้รับข้อมูลเกี่ ยวกับการวิจยั และลง
ลายมือชื่อในหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ ภายหลังจากที่มีอาการดีข้ ึนจนมีสติสัมปชัญญะ
เพียงพอที่จะรับทราบข้อมูลได้ หรื อเมื่อติดตามญาติหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมได้
คณะกรรมการจริยธรรม ฯ ตระหนักดีว่าการวิจัยเกี่ยวกับการรั กษาพยาบาลผู้ป่วย
ใน ภาวะฉุ กเฉิน มีความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาการรักษาพยาบาลเพือ่ ช่ วยชี วิตผู้ป่วย หากไม่ เปิ ด
ให้ ผ้ วู จิ ัยได้ มีโอกาสศึกษาวิจัยในกรณีดังกล่ าวแล้ ว ก็จะไม่ มีความเจริญก้ าวหน้ าในการรั กษา
ผู้ป่วยหนั กในขั้นฉุ กเฉิ น จึ งได้ มีระเบียบเกี่ยวกับการให้ ข้อมู ลและการขอหนั งสื อแสดง
เจตนายินยอมฯ ดังต่ อไปนี้
1) เกณฑ์การคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (inclusion criteria) เป็ นผูป้ ่ วยหนักระยะฉุ กเฉิ นที่
อาจมีอนั ตรายถึงแก่ชีวติ โดยที่
1.1 วิธีการรักษาที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพดีเพียงพอ
1.2 วิธี ก ารที่ จ ะใช้ใ นการวิ จ ัย มี ข ้อ มู ล ทางวิท ยาศาสตร์ เ พี ย งพอที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ว่า จะ
ได้ผลดีกบั ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
1.3 เป็ นโครงการวิจยั ที่ได้รับการวางแผนอย่างถูกต้องและรอบคอบ ตามระเบียบวิธี
วิจยั ที่จะทาให้มนั่ ใจได้วา่ จะสามารถสรุ ปผลได้อย่างเที่ยงตรง
2) การขอหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ ก่อนเริ่ มดาเนิ นการวิจยั จากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่
อาจกระทาได้เนื่องด้วย
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั กาลังป่ วยหนักจากโรคที่เป็ นอยูห่ รื อบาดเจ็บสาหัสจากอุบตั ิเหตุ
2.2 ต้องรี บ ดาเนิ นการวิจยั ทันที ก่ อนที่ จะมี เวลาติ ดตามญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการวิจยั และให้ความยินยอมได้
2.3 ไม่สามารถขอความร่ วมมือไว้ล่วงหน้า เนื่ องจากไม่อาจคาดเดาได้วา่ จะเกิดภาวะ
ฉุ กเฉิ นขึ้นกับผูใ้ ดและในเวลาใด เช่นเดียวกับการเกิดอุบตั ิเหตุ
3) การเข้าร่ วมโครงการวิจยั จะมีผลประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เนื่องจาก
3.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อยูใ่ นภาวะฉุ กเฉิ นที่ตอ้ งได้รับการรักษาอย่างรี บด่วน เพื่อรักษา
ชีวติ
3.2 มีการศึก ษาในสัตว์ทดลองแล้วว่า การดาเนิ นการวิจยั นั้นน่ าจะได้ประโยชน์ต่อ
SOP BMC-IRB Version 1, January 2015

30/67

ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั หรื อมีขอ้ มูลอย่างอื่นประกอบ
3.3 ความเสี่ ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับ
ความเสี่ ย ง และประโยชน์ ที่ ค าดว่า จะได้รับ จากการรั ก ษาที่ เป็ นมาตรฐานใน
ปัจจุบนั
4) ไม่สามารถดาเนินการวิจยั ซึ่ งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ดังกล่าวนี้ ได้ หาก
ไม่อนุญาตให้ดาเนินการขอความยินยอมภายหลังจากได้ลงมือปฏิบตั ิการวิจยั แล้ว
5) ผูว้ จิ ยั จะต้องกาหนดระยะเวลาในการรอการติดตามญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ก่อน
เริ่ มลงมือวิจยั ว่าสามารถจะรอได้นานเป็ นเวลาเท่าไร (นาทีหรื อชัว่ โมง) โดยการลงมือ
ให้การรักษาตามขั้นตอนการวิจยั นั้น ไม่ล่าช้าจนเกิดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่ป่วย
หนักขั้นวิกฤต
6) ผูว้ ิจยั จะต้องเขี ย นรายงานแสดงวิธี ก ารติ ดตามญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยแสดงให้เห็นว่าได้พยายามติดตามญาติหรื อผูแ้ ทนโดย ชอบธรรม
อย่า งเต็ม ที่ แล้ว ภายในระยะเวลาที่ แจ้ง ไว้ใ นข้อ 2.5และหากติ ดตามได้ใ ห้ข อความ
ร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการจากญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
7) หากติดตามญาติหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมไม่ได้ในเวลาที่กาหนด ผูว้ ิจยั สามารถลงมือ
ดาเนิ นการวิจยั กับผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้
โดยต้องจดบันทึกวิธีการติดตามญาติหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไว้
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ตามระยะเวลาที่กาหนดให้ส่งรายงานความ
คืบหน้าของโครงการวิจยั
8) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทาการทบทวนและพิจารณาโครงการวิจยั ในภาวะฉุ กเฉิ น
รวมทั้งเอกสารชี้ แจงสาหรั บผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนา ยินยอมฯ ใน
มาตรฐานเดียวกับโครงการวิจยั อื่นๆ เพียงแต่อนุ โลมให้เริ่ มลงมือ ดาเนิ นการวิจยั ก่อน
การดาเนิ นการขอความยินยอมได้ ในกรณี จาเป็ นดังกล่าวแล้วเท่านั้น ซึ่ งเมื่อผูเ้ ข้าร่ วม
การวิจยั รอดพ้นจากภาวะวิกฤตแล้ว และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพียงพอที่จะรับทราบ
ข้อ มู ล และตัด สิ น ใจด้ ว ยตนเองได้ ให้ ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การขอความร่ ว มมื อ เข้า ร่ ว ม
โครงการวิจยั พร้อมทั้งให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ลงลายมือชื่อและวันที่ในหนังสื อแสดงเจตนา
ยินยอมฯเช่นเดียวกับโครงการทัว่ ๆไป
2.2.5. กรณีทนี่ ายาหรื อเครื่ องมือสาหรั บโครงการวิจัย ไปใช้ ในการรั กษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุ กเฉิ น
(emergency use or compassionate use of investigational drugs and medical devices )
ในบางกรณี ที่ยาหรื อเครื่ องมือสาหรับโครงการวิจยั มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการ
รั ก ษาพยาบาลผูป้ ่ วยภาวะฉุ ก เฉิ น อย่า งไม่ ส ามารถหลี ก เลี่ ย งได้ โดยที่ ผูป้ ่ วยนั้น มิ ไ ด้มี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าร่ วมโครงการวิจยั นั้น คณะกรรมการจริ ยธรรม
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ฯ เห็น ควรที่จะอนุญาตให้นายาหรื อเครื่ องมือสาหรับโครงการวิจยั ไปใช้ในการรักษาชีวิต
ผูป้ ่ วยได้เพื่อมนุษยธรรม แต่ไม่อนุญาตให้นาข้อมูลที่ได้จากการใช้ยาหรื อเครื่ องมือในกรณี
ดัง กล่ า วมาใช้เ ป็ นข้อมู ล ของการวิจ ัย โดยมิ ต้อ งมี หนัง สื อแสดงเจตนายิน ยอมเข้า ร่ ว ม
โครงการวิจยั ดังต่อไปนี้ คือ
1) ผูป้ ่ วยนั้น อยู่ใ นภาวะวิ ก ฤตที่ อ าจถึ ง แก่ ชี วิ ต หากมิ ไ ด้รั บ การรั ก ษาด้ว ยยาหรื อ
เครื่ องมือที่เตรี ยมไว้สาหรับการวิจยั
2) ไม่สามารถติดต่อกับญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของผูป้ ่ วยได้ในเวลาอันจากัด
หากรอช้าผูป้ ่ วยอาจเสี ยชี วิตได้ จึงไม่สามารถขอความยินยอมจากทั้งผูป้ ่ วยและ
ญาติหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
3) ไม่มีวธิ ี การรักษาที่เป็ นที่ยอมรับหรื อทางเลือกอื่นที่จะช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยในขณะนั้น
4) หากมีการใช้ยาหรื อเครื่ องมือที่เตรี ยมไว้สาหรับการวิจยั ในกรณี ดงั กล่าวแล้วให้
นักวิจยั เขียนรายงานชี้ แจงเหตุผล และความจาเป็ นในการใช้อย่างฉุ กเฉิ นไม่มีเวลา
เพียงพอที่จะขอความยินยอมจากญาติ หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของ ผูป้ ่ วยได้ ส่ ง
ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ภายใน 5 วันทาการ คณะกรรมการ จริ ยธรรมฯ จะขอ
ความเห็ นจากแพทย์ผูไ้ ม่เกี่ ยวข้องกับโครงการวิจยั ว่าการกระทาเหมาะสมและ
ชอบด้วยเหตุ ผ ลแล้ว หรื อ ไม่ เพื่ อประกอบการพิ จารณาและเก็ บ บันทึ ก ไว้เป็ น
หลักฐานต่อไป
2.3. การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัยเป็ นผู้อ่อนด้ อยความสามารถในการตัดสิ นใจเข้ าร่ วม
การวิจัยด้ วยตนเอง (research involving vulnerable subjects)
2.3.1. การวิจัยในเด็กหรื อผู้เยาว์ (research involving children)
1) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะให้การรับรองโครงการวิจยั ที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั เป็ นเด็ก
หรื อผูเ้ ยาว์ โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงและประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากการวิจยั เป็ นหลัก
จะต้องมีการเพิ่มมาตรการให้ความปลอดภัยตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการวิจยั
2) ในกรณี ที่เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี ให้มีเอกสารชี้ แจงสาหรับผูป้ กครอง เพื่อทาความเข้าใจ
วัตถุประสงค์การวิจยั และมีหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ ให้ลงนามในการอนุญาตให้
เด็กเข้า ร่ วมการวิจยั
3) ในกรณี ที่เด็กหรื อผูเ้ ยาว์น้ นั มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป - ต่ากว่า 15 ปี สามารถอ่านเขียนได้ ควรมี
เอกสารชี้ แจงสาหรับเด็ก ซึ่ งใช้ภาพหรื อภาษาให้เหมาะสมกับวัย และมีหนังสื อแสดง
เจตนา ยินยอมฯ ภาษาเด็ก (assent from) แยกจากเอกสารชี้ แจงผูป้ กครอง เพื่อให้เด็ก
หรื อผูเ้ ยาว์ ทาเครื่ องหมายหรื อลงนามในการเข้าร่ วมการวิจยั
4) ในกรณี ที่เด็กหรื อผูเ้ ยาว์น้ นั มีอายุเกิ น 15 ปี สามารถเข้าใจในเหตุผลได้ หรื อสามารถ
อ่ า นเขี ย นได้แ ล้ว หรื อ ทั้ง 2 ประการ ควรมี ห นัง สื อ แสดงเจตนายิ น ยอมเข้า ร่ ว ม
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โครงการวิจยั ให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่เป็ นผูเ้ ยาว์ตามกฎหมาย (อายุต่ากว่า 18 ปี ) ได้ลงชื่ อ
และวันที่ที่ได้รับข้อมูลและยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั ด้วย โดยให้ลงนามในเอกสาร
ฉบับเดียวกับผูป้ กครอง
2.3.2. การวิจัยในหญิงมีครรภ์ และทารก (research involving pregnant women, embryo, fetuse and
neonate)
1. คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะให้ การรั บรองสาหรั บการทาวิจัยในหญิงมีครรภ์ และ
ทารกในครรภ์ ในกรณีดังต่ อไปนี้
1.1. มีขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์เพียงพอจากการศึกษาวิจยั ทางปรี คลินิก ในสัตว์ทดลองที่
ตั้งครรภ์และการศึกษาวิจยั ทางคลินิกในหญิงที่ไม่ได้ต้ งั ครรภ์ เพียงพอที่จะทาให้
ทราบ ว่าการวิจยั นั้นจะมีความเสี่ ยงต่อหญิงและทารกในครรภ์มากน้อยเพียงใด
1.2. ในแง่ความเสี่ ยงและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (risk/benefit) จากการวิจยั ควรมี
ความ เหมาะสม ดังต่อไปนี้ คือ
 หญิงและทารกในครรภ์ควรจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจยั จึงจะ
คุม้ ค่ากับ ความเสี่ ยงที่ทารกในครรภ์จะได้รับ
 หากผลการวิจยั มิได้เกิดประโยชน์โดยตรงกับหญิงและทารกในครรภ์แต่
จะช่ วยในการพัฒนาความรู ้ ใหม่ทางชี ววิทยาหรื อทางการแพทย์ โดยไม่
สามารถแสวงหาความรู ้ ดงั กล่าวด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แล้วควรให้มีความ
เสี่ ยงต่อหญิงและทารกในครรภ์ให้นอ้ ยที่สุด (minimal risk)
1.3. วัตถุประสงค์ในการวิจยั ไม่ควรทาให้เกิดความเสี่ ยงใด ๆ ต่อทารกในครรภ์โดยจง
ใจ
1.4. สาหรั บผูส้ ามารถให้ความยินยอมเพื่อเข้าร่ วมโครงการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับหญิ ง
และ ทารกในครรภ์
 หากประโยชน์ที่จะรับจากการวิจยั นั้นเป็ นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์เป็ น
หลักไม่วา่ จะ
 เป็ นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยทารกในครรภ์
มิได้มีความเสี่ ยงมากไปกว่าความเสี่ ยงจากการตั้งครรภ์ตามปกติ
หรื อ
 เป็ นประโยชน์ต่อทั้งหญิงและทารกในครรภ์หรื อ
 ทั้งหญิงและทารกในครรภ์มิได้รับประโยชน์โดยตรง แต่ความ
เสี่ ยงต่อทารก ในครรภ์มิไ ด้ม ากไปกว่าการตั้งครรภ์ตามปกติ
หรื อการตรวจครรภ์ตามปกติแล้ว หญิงมีครรภ์สามารถให้ความ
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ยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้โดยให้ขอ ความยินยอมจากสามี
ซึ่งเป็ นบิดาของทารกในครรภ์
 หากประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจยั นั้นเป็ นประโยชน์ต่อทารกในครรภ์
แต่เพียงอย่างเดี ยว โดยมิได้เกิ ดประโยชน์โดยตรงกับหญิงมี ครรภ์ การ
เข้าร่ วมโครงการ วิจยั จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งหญิงมีครรภ์และ
บิดาของทารกในครรภ์เว้นเสี ยแต่ไม่สามารถจะติดต่อกับบิดาของทารก
ในครรภ์ได้ หรื อบิดาของทารก ในครรภ์เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อการ
ตั้งครรภ์น้ นั เกิดจากการข่มขืนหรื อ เพศสัมพันธ์ระหว่างญาติใกล้ชิด
 หากหญิ งมีครรภ์น้ นั ยังเป็ นผูเ้ ยาว์และไม่จดทะเบียนสมรส (อายุต่ ากว่า
18 ปี ) จะต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาหรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
โดยให้ผเู้ ข้าร่ วมการวิจยั ลงนามในเอกสารฉบับเดียวกับผูป้ กครอง
1.5. เพื่อพิทกั ษ์ความปลอดภัยของทารกในครรภ์ โครงการวิจยั นั้นจะต้องไม่มีการ
กระทา ดังต่อไปนี้ คือ
 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะชักจูงให้หญิงมีครรภ์น้ นั ยินยอมให้การตั้งครรภ์
สิ้ นสุ ดลง (termination of pregnancy) ยกเว้นการทาแท้งเพื่อการรักษา
(therapeutic abortion)
 การวิ จ ัย นั้น จะต้อ งไม่ มี ก ระบวนการใดๆที่ จ ะท าให้ ก ารตั้ง ครรภ์น้ ัน
สิ้ นสุ ดลง
 ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่เป็ นหญิงมีครรภ์ ไม่สามารถให้ความเห็นว่าจะยอมให้
ทารกใน ครรภ์มีชีวติ อยูต่ ่อไปหรื อไม่
2. คณะกรรมการจริยธรรมฯ จะให้ การรับรองการวิจัยในทารกแรกเกิด (neonate) ในกรณี
ต่ อไปนี้
2.1. กรณีทที่ ารกคลอดมาแล้ วมีชีวิต
1) จะต้องมีการศึกษาวิจยั ในทางปรี คลิ นิกและคลิ นิก ที่ ให้ขอ้ มูลเพียงพอที่จะ
พิจารณา ได้วา่ การวิจยั นั้นมีความเสี่ ยงต่อทารกแรกเกิดมากน้อยเพียงใด
2) ผูว้ จิ ยั ไม่มีสิทธิ์ ตดั สิ นว่าจะให้ทารกนั้นอยูร่ อดหรื อเสี ยชีวติ
3) การวิจยั นั้นจะสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชี วิตของทารกแรกเกิ ดได้ และ
จะต้องไม่เพิ่มความเสี่ ยงในการเสี ยชีวติ ของทารก
4) การวิจยั นั้นเป็ นไปเพื่อแสวงหาความรู ้ ใหม่ ที่จะเป็ นประโยชน์ทางการแพทย์
ซึ่ งต้องกระทาในทารกแรกเกิ ดเท่านั้น ไม่สามารถทาได้ดว้ ยวิธีอื่น โดยการ
วิจยั จะต้องไม่เพิ่มความเสี่ ยงต่อทารกแรกเกิดด้วย
5) การวิจยั จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของทารก แต่
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หากไม่สามารถติดตามบิดามารดาของทารกมาขอความยินยอมได้ เนื่ องจาก
เหตุใดๆ ก็ตาม หรื อบิดามารดาของทารกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ อาจขอความ
ยินยอมจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของบิ ดามารดาของทารกนั้นได้ แต่อาจไม่
ต้องขอความยินยอมจากบิดาของทารกหากการตั้งครรภ์น้ นั เกิดจากการข่มขืน
หรื อเพศสัมพันธ์ระหว่างญาติ ใกล้ชิด
2.2. กรณีทที่ ารกคลอดมาแล้ วเสียชีวิต
1) จะต้องไม่มีการกระทาใดๆ ที่จะทาให้ทารกมีชีวิตอยูต่ ่อไปโดยมิใช่เป็ นการมี
ชีวติ อยูต่ ามธรรมชาติดว้ ยเครื่ องมือทางการแพทย์เพื่อที่จะทาวิจยั ในทารกนั้น
2) หากจะศึกษาวิจยั ในทารกที่คลอดมาแล้วเสี ยชีวติ จะต้องเป็ นการวิจยั เพื่อให้ได้
ความรู ้ทางชีววิทยาการแพทย์ที่ไม่อาจศึกษาได้โดยวิธีอื่น
3) การขอความยินยอมเพื่ อท าวิจ ัย ในกรณี น้ ี จ ะต้อ งขอความยิน ยอมจากบิ ด า
มารดาของทารกที่เสี ยชี วิตแล้วเท่านั้น ไม่สามารถขอความยินยอมจากผูแ้ ทน
โดยชอบธรรมของบิ ดามารดาของทารกแทนได้ หากบิ ดาหรื อมารดาของ
ทารกนั้นเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ สามารถขอความยินยอมจากบิดาหรื อมารดา
ของทารกนั้นเพียงผูใ้ ดผูห้ นึ่ งได้ และไม่จาเป็ นต้องขอความยินยอมจากบิดา
ของทารกนั้น หากการ ตั้ง ครรภ์ น้ ัน เกิ ด จากการข่ ม ขื น หรื อ เพศสั ม พัน ธ์
ระหว่างญาติใกล้ชิดมารดาของทารกเพียงผูเ้ ดียวสามารถให้ความยินยอมได้
2.3.3. การวิจัยในนักโทษ (research involving prisoners)
นักโทษเป็ นบุคคลที่ตกอยูใ่ นสภาวะที่ไม่อาจตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ มักจะมี
สถานการณ์ หรื อความจาเป็ นบังคับให้เข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็ นการ
ข่มขู่ คุกคาม หรื อให้อามิสสิ นจ้าง หรื อทาให้เข้าใจผิดว่า การเข้าร่ วมโครงการวิจยั จะมีส่วนทา
ให้ได้รับการอภัยโทษและได้รับอิสรภาพเร็ วขึ้นกว่ากาหนด
ในการพิจารณาโครงการวิจยั ที่จะทาในนักโทษนั้น ควรมีกรรมการรับเชิ ญ 1 ท่าน ที่มี
ประสบการณ์ หรื อทราบความเป็ นอยู่ในเรื อนจาที่จะเป็ นสถานที่ทาการวิจยั นั้นเป็ นอย่างดี
ช่วย ให้ความเห็นว่า การทาวิจยั นั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่ เพื่อช่วยในการพิทกั ษ์สิทธิ์ และ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นคนให้กบั นักโทษที่จะเป็ นผูถ้ ูกวิจยั อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะให้ การรั บรองการวิจัยในนักโทษโดยคานึงถึง
ปัจจัยดังต่ อไปนี้
1) ความเสี่ ยงในการวิจยั จะต้องไม่มากไปกว่าความเสี่ ยงที่ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่ มิใ ช่
นักโทษจะยอมรับได้
2) การเข้าร่ วมวิจยั จะต้องไม่มีส่วนทาให้ความเป็ นอยูใ่ นเรื อนจาของนักโทษที่เข้าร่ วม
การ วิ จ ัย ดี ข้ ึ นกว่ า ความเป็ นอยู่ เ ดิ ม ในแง่ ก ารรั ก ษาพยาบาล อาหาร ความ
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สะดวกสบาย หรื อ การมีรายได้ซ่ ึ งจะทาให้ผูเ้ ป็ นนักโทษเข้าร่ วมการวิจยั โดยไม่
คานึงถึงความเสี่ ยงจากการวิจยั เนื่องจากความเป็ นอยูเ่ ดิมในเรื อนจาอยูใ่ นสภาพขาด
แคลนและไม่สะดวกสบาย
3) การเข้า ร่ วมการวิจยั จะต้องไม่ มี ส่ ว นที่ จะท าให้นัก โทษที่ เ ข้า ร่ วมการวิจ ัย ได้รั บ
อิสรภาพ เร็ วกว่ากาหนดเดิม
4) ในการคัด เลื อ กนัก โทษเพื่ อ เข้า ร่ ว มการวิ จ ัย จะต้อ งเป็ นการคัด เลื อ กแบบสุ่ ม
(random) โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
5) วัตถุประสงค์ในการทาวิจยั ในนักโทษควรเป็ นไปเพื่อช่วยในการแก้ไขปั ญหาที่พบ
บ่อย ในนักโทษ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาทางการแพทย์ เช่ น โรคติดต่อที่พบได้บ่อยใน
เรื อนจา หรื อปั ญหาทางจิตที่นาไปสู่ พฤติกรรมที่ทาให้ตอ้ งโทษ เช่ น ติดยาเสพติด
พิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศ การศึกษาทางสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับ
เหตุที่ทาให้ก่ออาชญากรรม ซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันมิให้เกิดซ้ าอีก
6) ในกรณี ที่การศึกษาวิจยั มีการใช้นกั โทษเป็ นกลุ่มควบคุม ซึ่ งจะไม่ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการศึกษาวิจยั ควรมีการปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญทาง penology และฟังความ
คิดเห็น จากประชาชนทัว่ ไปว่ามีความเหมาะสมเพียงใด
7) การศึกษาวิจยั ในนักโทษ ไม่ควรมีความเสี่ ยงมากไปกว่าการดาเนิ นชี วิตประจาวัน
(minimal risk) และไม่ควรก่อให้เกิดความอึดอัดใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
2.3.4. การวิจัยในผู้ใหญ่ ที่อ่อนด้ อยความสามารถในการตัดสิ นใจด้ วยตนเอง (research involving
vulnerable adult)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะคานึ งถึงความเสี่ ยงของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในกลุ่มนี้ โดยขอให้
ผูว้ จิ ยั เพิ่มมาตรการเสริ มความปลอดภัยแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ตามสมควร และหากผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ ผูว้ ิจยั จะต้องขอความร่ วมมือและขอความยินยอมจากผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
2.4. การพิจารณาโครงการวิจัยทีต่ ้ องใช้ เครื่องมือทางการแพทย์ (research involving medical device)
เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
หรื อความปลอดภัยจากการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ จึงเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
โดยตรงที่จะต้องพิจารณาว่าเครื่ องมือที่จะนามาทดสอบนั้นมีความเสี่ ยงมากหรื อน้อยเพียงใด เพื่อ
กระตุ น้ ให้ผูว้ ิจยั เพิ่มมาตรการเสริ มความปลอดภัยให้แก่ ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในกรณี ที่เครื่ องมือที่
นามาวิจยั นั้นมี ความเสี่ ยงสู ง
2.4.1. การพิจารณาว่ าเครื่ องมือที่ศึกษาจะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัยเสี่ ยงต่ ออันตรายมากน้ อยเพียงใด
(determination of significant or non-significant risk of device)นิยามของเครื่ องมือที่มีความ
เสี่ ยงสู ง ได้ แก่
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1) เป็ นเครื่ องมือที่ตอ้ งสอดใส่ เข้าภายในร่ างกายของมนุ ษย์ โดยเครื่ องมือนั้นมีผลต่อ
สุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูท้ ี่ตอ้ งใช้เครื่ องมือ
2) เป็ นเครื่ องมือที่ตอ้ งใช้เพื่อช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย
3) เป็ นเครื่ องมื อส าคัญที่ ต้องใช้เพื่ อช่ วยในการวินิจฉัยและรั กษาโรค ซึ่ งหากขาด
เครื่ องมือ ดังกล่าวแล้วจะไม่สามารถหายจากโรคและกลับมามีสุขภาพและความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีดงั เดิมได้
4) ความเสี่ ยงจากการใช้เครื่ องมืออาจทาให้ถึงแก่ชีวติ หรื อมีความผิดปกติ/พิการอย่าง
ถาวรทั้งในแง่การทางานของอวัยวะนั้นและทาให้มีความวิกลรู ปอย่างถาวรร่ วม
ด้วย
ในกรณี การวิจยั ที่มีการใช้เครื่ องมือที่มีความเสี่ ยงสู งนี้ ในสหรัฐอเมริ กา
นักวิจยั หรื อบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตและจาหน่ ายเครื่ องมือจะต้องขอคารั บรองจากองค์การ
อาหารและยา(FDA) ของสหรัฐด้วยแต่ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับใน
กรณี ดงั กล่าว เว้นเสี ยแต่วา่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องมือนั้นต้องการจะนาข้อมูลที่ทาวิจยั
ในประเทศไทยไปใช้เพื่อขออนุ ญาตผลิตและจาหน่ายในสหรัฐอเมริ กาจึงจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎของ FDA
2.4.2. การพิจารณาการใช้ เครื่องมือทางการแพทย์ชนิด humanitarian use
มีเครื่ องมืออีกประเภทหนึ่ง ซึ่ งผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหรื อรักษาโรคที่พบได้นอ้ ย แต่
เครื่ องมือดังกล่าวมีความจาเป็ นในการวินิจฉัยหรื อรักษาโรคนั้น โดยไม่มีเครื่ องมือชนิ ดอื่น
ทดแทนได้ โดย FDA เรี ยกเครื่ องมือประเภทนี้ วา่ humanitarian use device และให้คานิยามไว้
ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการรักษาหรื อวินิจฉัยโรคที่พบได้ไม่บ่อย หมายถึ ง มีผทู ้ ี่ตอ้ งการใช้
เครื่ องมื อดังกล่าวทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่เกิ น 4,000 ราย/ปี เนื่ องจากเป็ นโรคที่ พบไม่
บ่อยจึงไม่สามารถทาการศึกษาเปรี ยบเทียบเพื่อยืนยันประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยของ
เครื่ องมือประเภทนี้ ตามระเบียบวิธีวิจยั ดังที่ปฏิ บตั ิกนั ตามมาตรฐานสากลได้ ทาง FDA จึง
อนุ โลมให้ใช้เครื่ องมื อประเภทนี้ กบั ผูป้ ่ วย โดยยังไม่มีการศึกษาวิจยั ที่แน่ นอนได้ แต่ในการ
ใช้เครื่ องมือแต่ละครั้งแพทย์ผใู้ ช้เครื่ องมือจะต้องขอคารับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
ในความจาเป็ นและความเหมาะสมในการใช้เครื่ องมือ และการขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยจะ
ใช้แบบแสดงความยินยอมเพื่อรับการรักษาพยาบาลตามปกติ และหลังการใช้เครื่ องมือนั้น
แพทย์ผูใ้ ช้เครื่ องมื อจะต้องรายงานผลการรั กษาต่ อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯเพื่อเก็ บเป็ น
ข้อมูลในการพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัยของเครื่ องมือในโอกาสต่อไปเมื่อมี
ข้อมูลจานวนมากเพียงพอ
2.5. การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้ าการดาเนินโครงการวิจัย (Conducting continuing review)
เพื่อให้แน่ใจว่าผูว้ จิ ยั ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้วางไว้และผูเ้ ข้าร่ วม
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การวิ จ ัย ได้ รั บ การพิ ท ัก ษ์ สิ ท ธิ์ และความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการวิ จ ัย
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จึงมีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนิ นการวิจยั จากรายงานความคืบหน้าที่
ผูว้ จิ ยั ส่ งมายังคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ หรื ออาจต้องตรวจเยีย่ มสถานที่ทาวิจยั เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆดังต่อไปนี้ คือ
2.5.1. คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มีหน้าที่ขอให้ผวู้ จิ ยั ส่ งรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั มายัง
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรื อในบางโครงการที่มีความเสี่ ยงที่ จะเกิ ด
อันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้สูง คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อาจขอให้ผวู ้ ิจยั ส่ งราย งานปี ละ
2 ครั้ ง (ทุ ก 6 เดื อ น) ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ จะส่ ง เอกสาร
แบบฟอร์ มการรายงานความคื บหน้าให้กบั ผูว้ ิจยั ล่ วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่ อนถึ งกาหนด
รายงาน
ประธานกรรมการฯ อาจมอบหมายให้เลขานุ การ ผูช้ ่ วยเลขานุ การ หรื อกรรมการท่านใด
ท่านหนึ่ งที่เหมาะสม ทาการตรวจกรองรายงานความคื บหน้าดังกล่าวนี้ หากมี เหตุ การณ์ ที่
กระทบต่อความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อย่างรุ นแรง ให้รายงานต่อที่ประชุ มหรื อใน
กรณี รีบด่ วน อาจปรึ กษากับประธานกรรมการฯ ก่ อนการประชุ มได้ เพื่อดาเนิ นตามความ
เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ ประธานกรรมการฯ อาจมอบหมายให้ เ ลขานุ ก าร ผู ้ช่ ว ยเลขานุ ก ารหรื อ
กรรมการท่านใดท่านหนึ่ งที่เหมาะสม ทาหน้าที่ตรวจสอบโครงร่ างวิจยั ว่าในช่วงเวลา 1ปี ที่
ดาเนิ นการวิจยั นั้นมีรายงานผลการวิจยั อื่ นที่ สามารถตอบคาถามวิจยั ที่ต้ งั ไว้ได้แล้วหรื อไม่
และความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวิจยั ยังพอยอมรับได้หรื อไม่ หากมีความรู ้ ใหม่เกิดขึ้น
ในระหว่างนี้และเป็ นวิธีที่ดี ไม่สมควรที่จะดาเนินการวิจยั ต่อ เนื่ องจากไม่คุม้ ค่ากับความเสี่ ยง
ต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจะได้แจ้งแก่ที่ประชุมเพื่อดาเนิ นการตามความเหมาะสมต่อไป
2.5.2. คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ อาจขอให้ ค ณะบุ ค คลอื่ น เช่ น ผู ้ใ ห้ ทุ น Contract Research
Organization (CRO) หรื อ Data Safety Monitoring Board (DSMB) ส่ งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั เพื่อยืนยันความถู กต้อง
ของข้อมูลที่นกั วิจยั ส่ งเข้ามาให้คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้
2.5.3. ในกรณี ที่สืบทราบว่าผูว้ ิจยั มิได้ดาเนิ นการวิจยั ให้ตรงตามระเบียบและข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ หรื อได้รับการร้ องเรี ยนจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ว่าได้รับการปฏิ บตั ิ
อย่างไม่เป็ นธรรม โดยเฉพาะกรณี ที่มีผลกระทบต่อสวัสดิ ภาพของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั อย่าง
รุ นแรง คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ทาวิจยั (site
visit) ขึ้น เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดงั กล่าว แล้วนาผลการตรวจเยี่ยมมานาเสนอในที่ประชุ ม
เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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2.6. การแจ้ งขอปรับเปลี่ยนโครงร่ างวิจัย (protocol amendment)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มีหน้าที่พิจารณารายงานขอปรับเปลี่ ยนโครงร่ างวิจยั ที่ ผวู ้ ิจยั
เสนอเข้า มาว่า ยัง มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะรั บ รองโครงการนั้น ต่ อ ไปหรื อ ไม่ และจ าเป็ นจะต้อ ง
ปรั บเปลี่ ยนข้อความในหนังสื อแสดงเจตนายินยอมฯ รวมทั้งขอให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ลงนามใน
เอกสารชี้ แจงส าหรั บ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมใหม่ หากมีข้อความที่
แตกต่างไปจากเอกสารชุดเดิม
เพื่ อให้ แน่ ใ จว่า ผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิ จยั ได้รั บ ข้อ มู ล ล่ า สุ ดครบถ้วน ตรงกับ ที่ ค ณะกรรมการ
จริ ย ธรรมฯ ได้รั บ และยัง คงสมัค รใจเข้า ร่ ว มโครงการวิ จ ัย ต่ อ ไปอย่า งเดิ ม ผูว้ ิ จ ัย จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินการวิจยั ได้ ต่อเมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ จริ ยธรรมฯ แล้ว
เท่านั้น ยกเว้นในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ เฉพาะหน้าที่หากดาเนิ นการตามวิธีการที่ได้รับ การรับรอง
แล้วจะเกิ ดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั สามารถปรับเปลี่ ยนวิธีการดาเนิ นการวิจยั ได้ เพื่อมิ
ให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้รับอันตราย และต้องรายงานเหตุการณ์ น้ นั พร้ อมเหตุผล รวมทั้งวิธีการที่
ปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทันทีหรื ออย่างช้าภายใน 5 วันทาการ
2.7. การจัดการเมื่อได้ รับรายงานเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ ที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย (review of adverse
event), ปั ญหาที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ า (unanticipated problem) และรายงานการ
ดาเนินงานวิจัยทีเ่ บี่ยงเบนไปจากโครงการวิจัยทีไ่ ด้ แจ้ งไว้ (protocol deviation/ violation)
เมื่ อเอกสารดังกล่ า วถู ก ส่ ง เข้า มายังส านัก งานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บ
เอกสารจะประทับวันที่ที่รับลงบนเอกสาร บันทึกข้อมูลลงในสมุดรายงานและนาเสนอต่อประธาน
กรรมการฯ ภายในวันที่รับ หรื ออย่างช้าไม่เกิน 5 วันทาการ หากประธานกรรมการฯ ติดธุ ระหรื อ
ลาราชการในช่ วงเวลาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่นาเสนอต่อรองประธานกรรมการฯ หรื อเลขานุ การ
เพื่อมอบหมาย ให้เลขานุการ ผูช้ ่วยเลขานุ การ หรื อกรรมการท่านใดท่านหนึ่ งตามความเหมาะสม
เป็ นผูต้ รวจกรองเอกสารดังกล่ าว เพื่อนาเข้าประชุ มตามวาระ แต่หากเป็ นกรณี เร่ งด่วนให้นาเข้า
ปรึ กษาประธานกรรมการฯ หรื อรอง ประธานกรรมการฯ เพื่อดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
2.8. การพิจารณาการมีส่วนได้ ส่วนเสียของผู้วิจัย (researcher’s conflict of interest)
การมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นด้านการเงิ นหรื อด้านอื่ น เช่ น เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ชื่อเสี ยง ตาแหน่งทางวิชาการ หรื อการยอมรับนับถือในแวดวงนักวิชาการ เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทา
ให้ผวู้ จิ ยั มี ความตระหนักถึงความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั น้อยลง เนื่องจากมีความต้องการที่
จะดาเนิ นการวิจยั ให้เสร็ จสิ้ นในเวลารวดเร็ ว เพื่อตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ผลงานในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเงิน หรื อชื่ อเสี ยงดังได้กล่าวแล้ว ดังนั้นในการพิจารณารับรองโครงการวิจยั
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จึ งควรให้ความสาคัญในแง่การมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการวิจยั ของผูว้ ิจยั
ด้วย โดยพิจารณาจากเงินที่ผวู ้ จิ ยั จะได้รับ ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการทาวิจยั ความเกี่ยวข้องทางการเงินกับ
บริ ษทั ผูผ้ ลิตยาหรื อเครื่ องมือทางการแพทย์ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ทุนสนับสนุ นการวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ เช่น
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การได้รับเงินในฐานะที่ปรึ กษาของบริ ษทั หรื อเป็ นวิทยากรของบริ ษทั การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่ วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศของผูว้ จิ ยั นั้น เป็ นต้น
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อาจดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งเกี่ยวกับการมีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
ผูว้ จิ ยั ในกรณี ที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้ คือ
1) ขอให้ผวู ้ จิ ยั ระบุการมีส่วนได้ส่วนเสี ยจากการวิจยั ไว้ในเอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
2) ขอให้ผวู ้ จิ ยั ร่ วม ผูอ้ ื่นที่มิใช่ผวู ้ ิจยั ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับโครงการวิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการให้
ข้อมูลกับผูท้ ี่จะเข้าร่ วมการวิจยั และขอความยินยอมในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั แทน
3) ในกรณี ที่การมีส่วนได้ส่วนเสี ยมากเกินกว่าจะยอมรับได้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อาจ
ไม่ รั บ รองให้ ผู ้วิ จ ัย นั้ นมี ส่ ว นด าเนิ น การวิ จ ัย ต่ อ ไป โดยท าบัน ทึ ก ถึ ง ผู ้ใ ห้ ทุ น และ
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูว้ จิ ยั ผูน้ ้ นั พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
2.9. การแจ้ งผลการพิจารณาโครงการวิจัย (notification of BMC-IRB actions)
2.9.1. การแจ้ งผลการพิจารณาแก่ ผ้ วู ิจัย
1. ในกรณีที่เป็ นการรั บรองก่ อนเริ่ มโครงการวิจัย (initial review) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
จะแจ้งผลให้กบั หัวหน้าโครงการวิจยั ทราบภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังวันประชุ ม โดยทา
บันทึกข้อความลงนามโดยประธานกรรมการฯ
1.1. หากผลการพิจารณาเป็ น รั บรองโดยไม่ มีเงื่อนไข หัวหน้าโครงการเริ่ มดาเนิ นการวิจยั
ได้ทนั ที ภายหลังได้รับบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณา โดยถือว่าโครงการวิจยั นั้น
ได้รับ การรั บรองตั้ง แต่ วนั ประชุ ม เป็ นต้นไป ส าหรั บเอกสารรั บ รองโครงการวิจยั
(Certificate of Approval; COA) ซึ่ งลงนามโดยประธานกรรมการฯ ลงวันที่ที่รับรอง
และจัดส่ งให้หัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันประชุ ม เพื่อให้หัวหน้า
โครงการวิจยั เก็บต้นฉบับไว้เป็ นหลักฐาน คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะจัดเก็บสาเนา
เอกสารรับรองโครงการวิจยั ที่มีขอ้ ความอย่างเดียวกันไว้เป็ นหลักฐาน
1.2. หากผลการพิจารณาเป็ นรั บรองในหลักการโดยขอให้ มีการแก้ ไขและเพิ่มเติ มข้ อมูล
ตามความเห็นของทีป่ ระชุม ขอให้หวั หน้าโครงการวิจยั รี บดาเนินการแก้ไข และชี้ แจง
เหตุผลกลับมายังสานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ โดยเร็ วภายใน 60 วันภายหลังที่
ได้ รับบันทึ กข้อความ เลขานุ การจะทาการตรวจสอบเอกสารที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้ว
และหาก เป็ นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมทุกประการเรี ยบร้อยแล้ว จะทาบันทึก
แจ้งผลรับรองโครงการวิจยั ที่แก้ไขแล้วให้ประธานกรรมการฯ ลงนาม เพื่อส่ งกลับไป
ยังหัวหน้า โครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับเอกสารที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว
หัวหน้าโครงการวิจยั จะสามารถเริ่ มการวิจยั ได้ทนั ทีภายหลังได้รับบันทึกข้อความแจ้ง
ผลรับรองโครงการวิจยั โดยถือว่าโครงการวิจยั นั้นได้รับการรับรองนับตั้งแต่วนั ที่ใน
บัน ทึ ก ข้อ ความ ส าหรั บ เอกสารรั บ รองโครงการวิ จ ัย ซึ่ งลงนามโดยประธาน
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กรรมการฯ ลงวันที่ที่ รับรอง จะนาเสนอให้ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ลงนาม และ
จัดส่ งให้หวั หน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่ในบันทึกข้อความแจ้งผล
รับรองโครงการวิจยั
1.3. หากผลการพิจารณาเป็ น ยังไม่รับรองจนกว่าจะมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุ มขอให้หัวหน้าโครงการวิจยั รี บดาเนิ นการแก้ไขและชี้ แจงเหตุ ผลกลับมายัง
สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ โดยเร็ ว เพื่อเลขานุการจะได้บรรจุเข้าในวาระการ
ประชุ มครั้งต่อไป เพื่อรับการพิจารณาจากที่ประชุ มอีกครั้ง โดยหัวหน้าโครงการวิจยั
จะได้รับบันทึกแจ้งผลการพิจารณาครั้งใหม่ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังวันประชุ ม หาก
โครงการวิจยั ที่ แก้ไขแล้วได้รับการรั บรองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ ให้ถือว่า
โครงการวิ จ ัย นั้น ได้รั บ การรั บ รอง นับ ตั้ง แต่ ว นั ประชุ ม ครั้ งล่ า สุ ด และสามารถ
ดาเนิ นการวิจยั ได้ทนั ทีภายหลังจากได้รับบันทึกข้อความแจ้งผลการพิจารณารับรอง
สาหรับเอกสารรับรองโครงการวิจยั จะดาเนิ นการเช่นเดียวกับกรณี อื่นๆ และจัดส่ งให้
หัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังวันประชุมที่ให้การรับรอง
1.4. ในกรณี ที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ไม่รับรองโครงการวิจยั จะมี บนั ทึ กข้อความลง
นามโดยประธานกรรมการฯ แจ้งว่าไม่รับรองโครงการวิจยั นั้นพร้ อมเหตุผล เพื่อให้
หัว หน้า โครงการวิ จ ัย ทราบ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการวิ จ ัย หรื อ เพิ่ ม
มาตรการเสริ มความปลอดภัย แก่ ผู ้เ ข้ า ร่ วมโครงการวิ จ ัย และสามารถเสนอ
โครงการวิจยั ที่ปรับแก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วพร้ อมเหตุผล เป็ นโครงการใหม่มาเพื่อขอรับ
การพิ จ ารณาครั้ งใหม่ ไ ด้ต ามวาระถัด ไปตามล าดับ ที่ ส่ ง โครงการวิ จ ัย เข้า มายัง
สานักงานอนึ่ง เอกสารรับรองโครงการวิจยั (Certificate of Approval) จะมีอายุการ
รับรอง 1 ปี นับจากวันที่รับรอง โดยจะระบุวนั เริ่ มต้นและวันหมดอายุไว้ในเอกสาร
ดังกล่าว ซึ่ งมีประธานกรรมการฯ และ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล เป็ นผูล้ งนาม
2. กรณีขอต่ ออายุเอกสารรั บรองโครงการวิจัย หากระยะเวลาดาเนิ นการวิจยั นานเกินกว่า 1 ปี
ผูว้ ิจยั ต้องส่ งรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั มายังคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ตาม
ก าหนดอย่า งน้อยปี ละ 1 ครั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ จะพิ จารณาว่า สมควรต่ ออายุ
เอกสารรับรองโครงการวิจยั หรื อไม่ และส่ งผลการพิจารณากลับไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั
ภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลังวันประชุม
2.1. หากเป็ นการรั บ รองต่ อ โดยไม่ มี เงื่ อ นไข ให้หัว หน้า โครงการวิจยั ด าเนิ นการวิจ ัย
ต่ อ เนื่ อ งไปได้ ท ัน ที ส าหรั บ เอกสารรั บ รองฉบับ ใหม่ ซ่ ึ งลงนามโดยประธาน
กรรมการฯ ลงวันที่ที่ รับรอง จะนาเสนอให้ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลลงนาม และ
จัดส่ งให้หวั หน้าโครงการวิจยั ภายใน2สัปดาห์ภายหลังวันประชุม
2.2. หากเป็ นกรณีที่ไม่ รับรองต่ อ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทาบันทึกข้อความลงนาม
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โดยประธานกรรมการฯ แจ้ ง การไม่ รั บ รองพร้ อ มเหตุ ผ ลกลั บ ไปยัง หั ว หน้ า
โครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้หวั หน้าโครงการวิจยั เสนอโครงการวิจยั เข้ามา
ขอการรับรองครั้งใหม่ หากจาเป็ นต้องดาเนิ นการวิจยั ต่อในระหว่างที่ยงั ไม่ได้รับการ
รับรองครั้งใหม่น้ ี หัวหน้าโครงการวิจยั จะไม่สามารถรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายใหม่ได้
เช่ นเดี ยวกับกรณี ที่ถูกพักการรับรองการวิจยั ชัว่ คราว แต่สามารถดาเนิ นการวิจยั กับ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่รับไว้ก่อนเอกสารรับรองหมดอายุได้จนกว่าจะจบกระบวนการวิจยั
และจะรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายใหม่ได้ต่อเมื่อได้รับการรับรองครั้งใหม่
3. กรณีที่แจ้ งขอปรั บเปลี่ยนโครงการวิจัย (Protocol amendment) หัวหน้าโครงการวิจยั จะ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการวิจยั ได้ ต่อเมื่อได้รับบันทึกข้อความลงนามโดยประธาน
กรรมการฯ แจ้งผลการรับรองให้ปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั ได้ แต่หากที่ประชุ มลงความเห็น
ไม่รับรองการปรับเปลี่ยนนั้นพร้อมเหตุผล หัวหน้าโครงการวิจยั จะต้องทาการปรับเปลี่ยน
กระบวนการวิจยั ใหม่พร้อมเหตุผล เสนอกลับมายังคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อีกครั้ง และ
จะต้องดาเนิ นการวิจยั ต่อไปตามเดิมที่เคยได้รับการรับรองแล้ว จนกว่าจะได้รับการรับรอง
การปรั บเปลี่ ยนครั้งใหม่ ทั้งนี้ บันทึกข้อความแจ้งผลการประชุ มและเอกสารรับรองการ
ปรับ เปลี่ยนโครงร่ างวิจยั จะถูกส่ งให้หวั หน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังวัน
ประชุม
4. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์ หรื อปัญหาที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ได้ ล่วงหน้ า หรื อ
กรณีที่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้ รับรายงานการดาเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากที่ได้
เคยแจ้ งไว้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทาหนังสื อแจ้งพักการรับรองชัว่ คราวหรื อยุติการ
รับรองไปยังหัวหน้าโครงการวิจยั ภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุ ม และถือว่าได้พกั
หรื อยุติการรับรองนับแต่วนั ที่ประชุม
2.9.2. การรายงานผลการพิจ ารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ต่ อ ผู้บ ริ หารศู นย์ ก ารแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพ
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะรายงานผลการพิจารณาต่อผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ภายใน2
สัปดาห์ หลังการประชุมเพื่อเรี ยนเสนอต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งในกรณี ดงั ต่อไปนี้ คือ
1) กรณี เกิ ดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (serious adverse event) เนื่องมาจากการ
วิจยั
2) กรณี เกิดปั ญหาที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในการวิจยั
3) กรณี ที่ ผูว้ ิจยั จงใจดาเนิ นการวิจ ัย ให้เบี่ ย งเบนไปจากที่ เคยแจ้ง ไว้ต่อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ โดยเป็ นการกระทาซ้ าแล้วซ้ าอีก
4) กรณี พกั การรับรองการวิจยั ชัว่ คราวหรื อยุติการรับรองโครงการวิจยั
5) คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (มกราคม-ธันวาคม)
SOP BMC-IRB Version 1, January 2015

42/67

ให้แก่ผบู ้ ริ หารสถาบันภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2.9.3. การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่ อสถาบัน /องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะรายงานผลการพิจารณาแก่สถาบัน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
ที่ร้องขอและพิจารณาแล้วเห็นสมควร
2.10.การพักการรั บรองการวิจัยชั่ วคราวหรื อยุติการรั บรองโครงการวิจัย (suspension or termination of
approval of research project)
2.10.1. การพักการรับรองโครงการวิจัยชั่วคราว (suspension)
ในกรณี ที่ได้รับรายงานดังกล่าวไว้ในข้อ 2.7 (หน้า 30)และเหตุการณ์ น้ นั มีความ
รุ นแรงเพียงพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งร่ างกายและจิตใจของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้โดย
การลงมติ จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ การพัก การรั บรองชั่วคราวนี้ เพื่ อให้
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้มีเวลาสอบสวนข้อมูลในทางลึกว่า รายงานที่ได้รับนั้นมีความ
เที่ยงตรงมากเพียงใด เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทั้งกับผูว้ ิจยั และผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ก่อนจะ
ให้การตัดสิ นว่าจะยังคงรับรองโครงการนั้นต่อไปหรื อยุติการให้การรับรองในระหว่างพัก
การรั บ รองชั่ว คราวนี้ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้วิ จ ัย ด าเนิ น การรั บ ผู ้เ ข้า ร่ ว มการวิ จ ัย รายใหม่ แต่ ใ ห้
ดาเนินการวิจยั ที่ยงั คงค้างอยูไ่ ม่แล้วเสร็ จกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายเดิมได้โดย เฉพาะในกรณี
ที่ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั จาเป็ นต้องได้รับยาหรื อการปฏิบตั ิเพื่อการรักษาโรคที่เป็ นอยู่ โดยคาดว่า
การปฏิ บตั ิ ดงั กล่ าวจะไม่เกิ ดอันตรายกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายนั้น หากมี โอกาสที่ จะเกิ ด
อั น ตรายก็ ใ ห้ พ ั ก การด าเนิ นการวิ จ ั ย ไว้ ก่ อ นคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการสอบสวนเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ โดยประกอบด้ ว ย ประธาน
กรรมการฯ หรื อรองประธานกรรมการฯ เลขานุ การ และกรรมการตามความเหมาะสม
ดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนาเสนอต่อที่ ประชุ ม ในการพิจารณาลงความเห็ นว่าจะ
ยังคงรับรองโครงการวิจยั นั้นต่อไป โดยให้ผวู ้ ิจยั เพิ่มมาตรการป้ องกันมิให้เกิ ดเหตุการณ์
นั้นซ้ าอีกหรื อยุติการรับรอง
2.10.2. การยุติการรั บรองโครงการวิจัย (termination)
หากเหตุการณ์ ดงั ข้อ2.7 (หน้า 30) มีความรุ นแรงมาก และคณะอนุ กรรมการได้
ตรวจสอบ แล้วว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็ นจริ ง ที่ประชุ มคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อาจลงมติ
ยุติการรับรองได้ดงั กรณี ต่อไปนี้
1) ผูว้ ิจยั จงใจดาเนิ นการวิจยั ให้เบี่ยงเบนไปจากที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร และเป็ นการกระทาซ้ าแล้วซ้ าอีก
2) การวิจยั นั้นก่ อให้เกิ ดอันตรายแก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมการวิจยั เช่ นเดี ย วกับ คาจากัดความของ
เหตุการณ์ รุนแรงที่ไม่พึงประสงค์ (serious adverse event) ได้แก่ เสี ยชี วิต, ภาวะ
คุกคามที่อาจทาให้เสี ยชี วิตได้ (life-threatening event),ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
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แบบผูป้ ่ วยใน (inpatient hospitalization), ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่า
กาหนดเดิม, มีความพิการรุ นแรงอย่างถาวร หรื อทาให้เกิดความพิการแต่กาเนิด
3) การวิจยั นั้นคุ กคามความปลอดภัยและความเป็ นอยู่ที่ดีของผูอ้ ื่น เช่ น การวิจยั ที่ เกี่ ยว
โยงไปถึงผูใ้ กล้ชิดของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (secondary subject) เป็ นต้น เมื่อที่ ประชุมมี
มติให้ยุติการรับรองโครงการวิจยั แล้ว คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะทา บันทึกไปยัง
บุคคลต่อไปนี้ ทนั ที หรื ออย่างช้าภายใน 2 สัปดาห์ บุ คคลดังกล่ าว ได้แก่ 1) หัวหน้า
โครงการวิจยั 2) ผูใ้ ห้ทุน 3) ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น ได้แก่ หัวหน้าหน่ วยงาน และ 4)
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
โครงการวิจัยทีถ่ ูกยุติการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้ ว จะไม่ สามารถ
ดาเนินการต่ อไปภายในศูนย์ การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ ได้
2.11.การพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่ งด่ วน (expedited review process)
สหรัฐอเมริ การะบุถึง expedited review process ไว้ว่า เป็ นกระบวนการที่กรรมการ
จริ ยธรรมผูใ้ ดผูห้ นึ่ งหรื อคณะหนึ่ ง ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
เนื่ องด้วยเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ และได้รับการอบรมเฉพาะทางจนมีความรู้ความชานาญมากเพียง
พอที่จะทาหน้าที่พิจารณาและรับรองโครงการวิจยั บางประเภท และเอกสารที่เ กี่ยวข้องอื่นๆ โดยมิ
ต้องผ่านกระบวนการประชุ มที่ ครบองค์ประชุ ม ของคณะกรรมการตามปกติ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ ว และคล่องตัวในการรับรองโครงการวิจยั หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ลดภาระการประชุ ม
และผูว้ จิ ยั สามารถดาเนิ นการวิจยั ได้อย่างรวดเร็ วตามเวลาที่กาหนด โดยมีมาตรฐานไม่แตกต่างไป
จากการพิ จารณาโดยคณะกรรมการที่ ค รบองค์ประชุ ม ซึ่ งจะต้องประกอบไปด้วยหลัก ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ คือ
1) สัดส่ วนของความเสี่ ยงหรื ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีความคุม้ ค่า
กับ ประโยชน์อนั พึงจะได้รับจากการวิจยั
2) ความรุ นแรงของความเสี่ ยงหรื ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใด
3) มี ม าตรการในการป้ องกันและแก้ไ ขผลข้า งเคี ย งอันไม่ พึ ง ประสงค์เ ตรี ย มไว้อ ย่า ง
เหมาะสมหรื อไม่
4) มีผอู ้ ื่นที่อาจถูกพาดพิงถึ ง เนื่ องจากมีความเกี่ ยวข้องกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (secondary
subject) หรื อไม่
2.11.1. ในกรณีที่เป็ นการพิจารณารั บรองเริ่ มแรกก่ อนเริ่ มทาการวิจัย ควรเป็ นโครงการวิจัยที่มี
ลักษณะดังต่ อไปนี้คือ
1. การวิจยั นั้น จะต้องไม่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีความเสี่ ยงที่จะถูกดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
(เช่น เป็ นผูต้ ิดยาเสพติด) หรื ออาจเกิดความเสี ยหายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ทาให้เสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยง ทางการเงิน ความนับหน้าถือตาหรื อสถานภาพทางสังคม ทาให้ถูกปลดออกจาก
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ตาแหน่งหน้าที่การงาน หรื อล่วงละเมิดความลับและความเป็ นส่ วนตัวของผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั
2. การวิจยั ที่มีความเสี่ ยงต่า ควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
2.1. หากเป็ นการวิจยั ที่ตอ้ งเก็บเลือดจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะทาได้โดยการเจาะปลายนิ้ว
เจาะส้ นเท้าหรื อติ่ งหู ในกรณี ที่เป็ นเด็กทารก หรื อเจาะจากหลอดเลื อดดา ปริ มาณ
เลือดและจานวนครั้งที่เจาะควรเป็ นดังนี้ คือ
1) ในกรณี เจาะเลือดจากผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ที่เป็ นผูใ้ หญ่ มีสุขภาพแข็งแรง และมิใช่
สตรี มีครรภ์ มีน้ าหนักตัวไม่ต่ากว่า 50กิโลกรัมปริ มาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน
550 มิลลิ ลิตรภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์และการเจาะเลือดจะต้องไม่บ่อยกว่า
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2) ในกรณี ที่ ผูเ้ ข้า ร่ ว มการวิ จ ัย เป็ นเด็ ก หรื อ ผู ้ใ หญ่ ที่ มี น้ า หนัก ตัว น้ อ ยกว่ า 50
กิโลกรัม ปริ มาณเลือดที่เจาะจะต้องไม่เกิน 50 มิลลิลิตร หรื อไม่เกิน 3 มิลลิลิตร
ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์และการเจาะเลือดจะต้อง
ไม่บ่อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2.2. การวิจ ัย นั้นเป็ นการเก็ บ ตัวอย่า งส่ ง ตรวจ ด้ว ยวิธี ที่ ไ ม่ ท าให้ เ กิ ดการบาดเจ็ บ ต่ อ
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้แก่
1) การเก็บตัวอย่างผม และเล็บ โดยการตัดที่มิได้ทาให้เกิดการผิดรู ป
2) การเก็ บฟั นน้ า นมที่ หลุ ดเองตามธรรมชาติ หรื อจาเป็ นต้องถอนออกเพื่อการ
รักษา ตามมาตรฐานทางทันตกรรม
3) การเก็บฟันแท้ที่จาเป็ นต้องถอนออก เพื่อการรักษาตามมาตรฐานทางทันตกรรม
4) การเก็บสิ่ งคัดหลัง่ โดยธรรมชาติ เช่น เหงื่อ
5) การเก็บน้ าลาย
6) การเก็บรกหลังคลอดตามปกติ
7) การเก็บน้ าคร่ าในระหว่างการคลอดปกติ
8) การเก็บหิ นปูนที่คอฟันหรื อแผ่นคราบฟันจากการรักษาขูดหิ นปูนตามปกติ
9) การเก็บเยือ่ เมือกโดยการขูดเบา ๆ ที่กระพุง้ แก้ม หรื อบ้วนปาก
10) การเก็บเสมหะ
2.3. การวิจยั นั้นเป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่ องมื อที่ ไม่ทาให้เกิ ดการบาดเจ็บต่อผูถ้ ู ก
ตรวจ ไม่ตอ้ งใช้ยาชาหรื อยาสลบเข้าร่ วมในการตรวจนั้น และเป็ นวิธีการที่ใช้ในการ
ตรวจเพื่อการรั กษาตามมาตรฐานเครื่ องมือนั้นเป็ นเครื่ องมื อที่ได้รับการรั บรองว่า
เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์และมีจาหน่ายตามท้องตลาด ยกเว้นเครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง
กับเอ๊กซเรย์และไมโครเวฟ ดังต่อไปนี้ คือ
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เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ตรวจวัดที่ผวิ หนัง หรื ออยูห่ ่างจากร่ างกายของผูถ้ ูกตรวจ
เป็ นการตรวจวัดความไวในการสัมผัส (sensory acuity)
Magnetic resonance imaging
การตรวจโดยวิธีการต่อไปนี้ คือ : electrocardiography, echocardiography,
Doppler blood flow, ultrasound, diagnostic infrared imaging,
electroencephalography, electroretinography, detection of naturally occurring
radioactivity
5) การตรวจสมรรถภาพร่ างกายโดยทัว่ ไป เช่น muscular strength testing, body
composition assessment, flexibility testing ที่เหมาะสมกับอายุ น้ าหนัก และ
สุ ขภาพโดยทัว่ ไปของผูถ้ ูกตรวจ
2.4. การเก็บข้อมูลจากรายงานต่าง ๆ หรื อตรวจตัวอย่างส่ งตรวจจากคลังที่ได้รับการเก็บ
ไว้เพื่อการตรวจรักษาตามปกติ มิใช่เพื่อการวิจยั
2.5. การเก็บข้อมูลจากการบันทึกเสี ยงหรื อภาพโดยการถ่ ายจากกล้องถ่ายวิดีโอกล้อง
ดิจิตอล
2.6. การวิจยั ที่เป็ นการสังเกตพฤติกรรม หรื อการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล
2.11.2. การรับรองต่ อเนื่องสาหรับโครงการทีไ่ ด้ รับการรับรองแล้ ว
1) เป็ นโครงการที่ปิดรับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายใหม่แล้ว โดยไม่มี intervention ใดๆ กับผู ้
ที่เข้า ร่ วมการวิจยั แล้ว นอกจากการติดตามผล
2) โครงการที่ยงั ไม่ได้รับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และไม่มีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
3) การดาเนินการวิจยั อยูใ่ นขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.12.การพิจารณาโครงการวิจัย ที่เข้ าข่ ายได้ รับการยกเว้ น การพิจารณาของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
ก่อนดาเนินการวิจัย (research with exemption from review)
ลักษณะของโครงการวิจยั มี 7 ประเภท ตามหมวดที่ 1 ข้อ 4 ข้อย่อย 4.1.3 หน้า 11(ประเภท
โครงการวิจยั ที่ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ก่อนดาเนิ นการวิจยั ) ซึ่ งเมื่อ
เลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ได้ตรวจสอบโครงการวิจยั พบว่าเข้าข่ายใน 7 ประเภทแล้วจะ
ดาเนิ นการเสนอให้ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาเพื่ออนุ มตั ิให้ออกเอกสารว่า
โครงการได้รับการยกเว้นการพิจารณา (Certificate of Exemption; COE) ให้ผวู ้ จิ ยั ในลาดับต่อไป
1)
2)
3)
4)
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3. เอกสารทีค่ ณะกรรมการจริยธรรมฯ ต้ องเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน
(BMC-IRB record requirement)
3.1. ชนิดของเอกสารทีต่ ้ องเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน (type of documentations)
3.1.1. รายชื่อของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทุกคน รวมทั้งประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อแสดงถึง
1) ตาแหน่งหน้าที่ประจาของกรรมการแต่ละคน
2) ความเกี่ ยวเนื่ องกับ สถาบัน เช่ น เป็ นพนัก งานประจา หรื อสถานภาพอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับ
สถาบันโดยตรง หรื อเป็ นบุคคลภายนอก
3) คุ ณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทาง เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งสนับ สนุ นว่า บุ ค คลนั้นมี ค วาม
เหมาะสมในการทาหน้าที่เป็ นกรรมการจริ ยธรรมฯ
3.1.2. เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั ซึ่ งหัวหน้าโครงการวิจยั จัดส่ งให้คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ หนังสื อรับรองโครงการวิจยั และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่เก็บในรู ป
electronic file ด้วย
3.1.3. รายงานการประชุม ซึ่ งจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
1. รายนามผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
2. มติของที่ประชุมในการลงความเห็นรับรอง/ไม่รับรองโครงการวิจยั พร้อมเหตุผลและข้อ
เสนอแนะ
3. หากมีการอภิปรายในหัวข้อที่ เป็ นปั ญหาทางจริ ยธรรม ต้องบันทึกข้อสรุ ปในการแก้ไข
ปัญหาตามมติที่ประชุมด้วย
4. สรุ ปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event) ที่แต่ละโครงการวิจยั รายงานเข้ามา
พร้อมการดาเนินการจัดการ
5. สรุ ปรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั ที่หวั หน้าโครงการวิจยั ส่ งเข้ามา
3.2. ระยะเวลาทีต่ ้ องเก็บรักษาเอกสารไว้ (duration of record keeping)
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ จะเก็บรั กษาเอกสารตามข้อ 3. (3.1.1 และ 3.1.3) ไว้เพื่อเป็ น
หลักฐานในการดาเนิ นงาน สาหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั ในข้อ3.1.2 จะเก็บรักษาไว้
ในสานักงานตลอดระยะเวลาดาเนิ นงานของโครงการวิจยั จนกว่าจะสิ้ นสุ ดการวิจยั แล้วเป็ น เวลา
อย่างน้อย 3 ปี จากนั้นเข้าสู่ ข้ นั ตอนการทาลายเอกสาร
4. ข้ อมูลและเอกสารที่นักวิจัยจะต้ องจัดส่ งให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (information and document to
be provided to the board by the investigator)
4.1. การพิจารณาโครงการใหม่ ข้ อมูลและเอกสารที่ผ้ วู ิจัยจะต้ องจัดส่ งให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ มี
ดังนี้
1. แบบเสนอโครงการวิจยั (submission form) 7ชุด
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2. โครงร่ างวิจยั (protocol/proposal) 7 ชุด (ถ้ามี)
3. เอกสารชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั (participant information sheet) 7 ชุด (ถ้ามี)
4. หนัง สื อแสดงเจตนายินยอมเข้า ร่ วมการวิจยั โดยได้รับ การบอกกล่ า วและเต็ม ใจ (Informed
consent form) 7 ชุด (ถ้ามี)
5. ประวัติส่วนตัวและผลงานของหัวหน้าโครงการวิจยั (principal investigator’s Curriculum
Vitae) 7ชุด
6. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แนวทางการสัมภาษณ์ อย่าง
ละ 7 ชุด (ถ้ามี)
7. แบบบันทึกการเก็บข้อมูลที่จะใช้ในการวิจยั (case record form) 7ชุด
8. เอกสารหรื อสื่ ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั (advertisement and recruitment
procedure) 7ชุด (ถ้ามี)
9. กรณี การทดลองยาทางคลินิกควรระบุเลขทะเบียนยาโดยคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุ ข หรื อเอกสารนายาเข้าเพื่อการวิจยั 7ชุด และเอกสารที่จาเป็ นอื่นๆ (ถ้ามี)
10. บันทึ ก ขออนุ ญาตใช้ข ้อ มู ล จากแฟ้ มประวัติ ผูป้ ่ วยจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล (กรณี เป็ น
retrospective medical record review) 7 ชุด
11. บันทึกการขออนุญาตใช้ stored specimen จากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล (กรณี ทาวิจยั จากสิ่ งส่ ง
ตรวจหรื อชิ้นเนื้อ) 7ชุด
12. เอกสารการผ่านอบรมจริ ยธรรมการวิจยั ในคน (ถ้ามี)
13. กรณี ผวู ้ จิ ยั เป็ นนักศึกษาให้แนบเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
13.1. เอกสารยืนยันการผ่า นการสอบป้ องกันโครงร่ า งวิท ยานิ พ นธ์ จากมหาวิท ยาลัย พร้ อม
จดหมายนาส่ ง 7 ชุด
13.2. ประวัติส่วนตัว สถานที่ทางาน และผลงานของอาจารย์ที่ปรึ กษา 7 ชุด
ขอให้ ผ้ วู ิจัยจัดส่ งข้ อมูลให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นเอกสารตามจานวนที่
ระบุ และรู ปแบบทีเ่ ป็ น electronic file
4.2. โครงการวิจัยทีไ่ ด้ รับการรั บรองแล้ วและอยู่ในระหว่ างดาเนินการ ข้ อมูลและเอกสารที่ผ้ วู ิจัยจะต้ อง
ส่ ง ให้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนโครงร่ างวิจยั (Protocol amendment) 2 ชุด
2) รายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั (Annual report) 2 ชุด
- กรณี ที่เป็ นโครงการวิจยั ทัว่ ไป ผูว้ ิจยั ต้องส่ งรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจยั มายัง
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
- กรณี โครงการที่มีความเสี่ ยงที่จะเกิ ดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้สูง คณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ อาจขอให้ผวู ้ จิ ยั ส่ งรายงานปี ละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ตามความเหมาะสม
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3) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, รายงานเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (report
of adverse event, unanticipated problem), รายงานการกระทาที่เบี่ยงเบนไปจากโครงการวิจยั
(protocol deviation /violation) อย่างละ 2 ชุด (ถ้ามี)
4) รายงานแจ้ง ปิ ดโครงการวิจ ัย (final report) 1 ชุ ด ขอให้ผูว้ ิจยั จัด ส่ ง ข้อมู ล ข้อ 1-4 ให้
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทั้งในรู ปแบบที่ เป็ นเอกสารตามจานวนที่ ระบุ และรู ปแบบที่เป็ น
electronic file
5. การรั บรองและการปรั บเปลี่ยนแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (Management of
BMC- IRB written procedures)
แนวทางการดาเนิ นงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ที่ถูกร่ างขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรนี้
จะถูกนามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ และปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1) แนวทางการดาเนิ นงาน จะถูกนามาปฏิบตั ิจริ งได้ต่อเมื่อได้นาเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และวันที่ประกาศใช้คือวันที่ได้รับการรับรองจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2) การปรั บ เปลี่ ย นแผนการด าเนิ น งานจะท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ ผ่ า นการเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ จริ ยธรรมฯ และได้รับการรับรองจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่นเดียวกับในข้อ 1)
3) แนวทางการดาเนิ นงานจะถูกทบทวนเพื่อปรับปรุ งและแก้ไขให้ทนั สมัย และเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ประกาศใช้
4) แนวทางการดาเนินการทุกฉบับ จะถูกเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐานและอ้างอิงตลอดไป
5) กรรมการของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ทุกท่าน จะได้รับแนวทางการดาเนิ นงานฉบับปั จจุบนั
และจะได้รับแผนการดาเนินงานฉบับปรับปรุ งทุกครั้งที่มีการแก้ไข
6) ฉบับ ที่ แ ละวัน ประกาศใช้แ ผนการด าเนิ น งาน จะปรากฏอยู่ที่ แ ผ่ น แรกของแนวทางการ
ดาเนินงาน และมีรายงานของการปรับแก้วนั ที่ประกาศใช้ไว้ที่แผ่นสุ ดท้าย
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หมวดที่ 4
การดาเนินการในส่ วนของสานักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน(Management of the BMCIRB office)
สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุ งเทพ ตั้งอยูท่ ี่อาคาร
จอดรถชั้น 10 ตึ ก F ศู น ย์ก ารแพทย์ โรงพยาบาลกรุ ง เทพโดยผูด้ าเนิ นงานในส านัก งานจริ ย ธรรมฯ
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการฯ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการฯ เลขานุการ และ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน
ผูว้ ิจยั สามารถติ ดต่อได้ที่สานัก งานฯ ด้วยตนเอง หรื อติ ดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 02-755-1532
โทรสารหมายเลข 02 3181546 อีเมล์ Nawanop.se@bangkokhospital.com
การบริหารจัดการภายในสานักงานจริยธรรม ฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่ อไปนี้
1. วิธีการรับโครงการวิจัย
1.1 การตรวจสอบและบันทึกการรับเอกสาร เมื่อได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นก่อน และใช้ initial review checklistตรวจสอบความถูกต้องโดย
ละเอียดอีกครั้ง
- กรณี เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ประทับตราลงทะเบียนรับเอกสาร ให้รหัสโครงการ
บันทึกรายละเอียดในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั (registry) และจัดทาจดหมายแจ้งรหัส
โครงการวิจยั และวันที่เข้าประชุมให้ผูว้ จิ ยั ทราบ
- กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อผูว้ ิจยั ทางโทรศัพท์ หรื อ
e-mail แจ้งชนิ ดของเอกสารที่ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง และให้ผวู ้ ิจยั ส่ งกลับภายใน 1 เดื อน
หาก พ้นกาหนดเวลา จะดาเนินการส่ งเอกสารคืนกลับไปยังผูว้ จิ ยั เพื่อดาเนินการส่ งใหม่
1.2 การให้ รหัสโครงการ เมื่อเอกสารโครงการครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าหน้าให้รหัสโครงการวิจยั โดย
ระบุ ชื่อคณะกรรมการ ปี ครั้งที่ของการประชุ ม และหมายเลขรหัส เช่น BMC-IRB 2011 – 6 -31
ซึ่ งจะเป็ นรหัสที่ใช้ในการติดต่อกับคณะกรรมการฯ ภายหลังจากได้รับการรับรองแล้ว เช่น การขอ
ปรับเปลี่ยนโครงการ การรายงานผลการดาเนิ นงานเพื่อต่ออายุเอกสารรับรองโครงการ หรื อแจ้งปิ ด
โครงการฯลฯ โดยบันทึกรหัสโครงการกากับไว้ที่ดา้ นบนของเอกสารทุกชนิ ดเพื่อป้ องกันเอกสาร
ปะปนกับเอกสารโครงการอื่นๆ

SOP BMC-IRB Version 1, January 2015

50/67

1.3 การจัดเก็บเอกสารขั้นต้ น เอกสารโครงการวิจยั มี 7 ฉบับ โดยแยกเอกสารฉบับจริ ง 1 ฉบับ จัดเก็บ
ในตู ้ เก็บเอกสารต้นฉบับ (เพื่อรอจนกว่าจะเสร็ จสิ้ นกระบวนการพิจารณา) ส่ วนสาเนา 6 ฉบับ ใช้
ในการ นาเสนอในที่ประชุม 1 ฉบับ และส่ งให้กรรมการหลักพิจารณา 5 ฉบับ
2. วิธีการมอบหมายโครงการวิจัยให้ กรรมการผู้นาเสนอ
1. เจ้า หน้าที่ แยกประเภทโครงการวิจยั เบื้ องต้น เช่ น โครงการประเภทพิจารณาแบบเร่ ง ด่ วน และ
โครงการประเภทได้รับการยกเว้นฯเสนอประธานกรรมการฯ และหรื อเลขานุ การคณะกรรมการ
พิจารณา และเสนอชื่อกรรมการผูพ้ ิจารณาโครงการ
2. เจ้า หน้า ที่บนั ทึกข้อมูล ประเภทการพิจารณา กรรมการผูพ้ ิจารณา วันที่เข้าประชุ มในฐานข้อมูล
ทะเบียนโครงการวิจยั
3. ประเภทการพิจารณา และวิธีการส่ งมอบโครงการวิจยั ให้กรรมการ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
3.1. ประเภทการพิจารณาแบบเร่ งด่วน (expedited review) ประธานกรรมการฯ เสนอชื่อกรรมการ
ที่ ได้รับการแต่งตั้ง 2 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็ น เจ้าหน้าที่ จดั ทาแบบ ฟอร์ มสรุ ปผล
ประเมินโครงการวิจยั และจัดส่ งให้กรรมการพร้อมเอกสารโครงการวิจยั ทั้งหมดทันที
3.2. ประเภทการพิจารณาแบบไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ (exemption review)
ประธานกรรมการฯ เป็ นผูต้ ดั สิ นว่าโครงการนั้นเข้าข่ายหรื อไม่ หากเข้าข่ายจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
ให้ค วามเห็ นพร้ อมเหตุ ผล เจ้าหน้าที่ จดั ท าแบบฟอร์ มสรุ ปผลประเมิ นโครงการวิจยั เสนอ
ประธานกรรมการฯ พิจารณาลงนาม
3.3. ประเภทการพิ จารณาแบบเข้าที่ ประชุ มใหญ่ (full board) ประธานกรรมการฯ และหรื อ
เลขานุการเสนอชื่อกรรมการหลักผูพ้ ิจารณาให้ความเห็น 3-5 ท่าน เพื่อนาเสนอรายละเอียดใน
ที่ประชุม เจ้าหน้าที่จดั ทาแบบฟอร์มสรุ ปผลประเมินโครงการวิจยั พร้อมเอกสารโครง การวิจยั
ทั้ง หมด ส่ ง ให้ก รรมการพิ จารณาก่ อนการประชุ ม ล่ วงหน้า 2 สั ป ดาห์ เพื่ อนาเสนอในการ
ประชุมครั้งถัดไป
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3. วิธีการดาเนินการประชุ มคณะกรรมการจริยธรรมฯ กรณีพจิ ารณาโครงการวิจัยใหม่
1) กาหนดการประชุมคณะกรรมการทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็ นต้นไป
2) องค์ประชุม จานวนกรรมการต้องครบอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย กรรมการทั้งเพศชาย เพศหญิง
และ กรรมการที่เป็ น lay person ร่ วมอยูใ่ นการประชุ มด้วยทุกครั้ง และกรณี มีกรรมการที่มี conflict
of interest กรรมการท่านนั้นจะต้องออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา
3) หลัง เปิ ดการประชุ ม ก่ อ นเริ่ ม การพิ จารณาโครงการ ประธานกรรมการฯ หรื อเลขานุ ก าร ต้อ ง
สอบถาม เรื่ อง conflict of Interest ในที่ประชุมด้วยทุกครั้ง
4) ประธานกรรมการฯ ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
5) กรรมการหลักที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาโครงการ 3-5 ท่าน โดยท่านที่ 1 นาเสนอรายละเอียด
และ ข้อแนะนาในการแก้ไข และกรรมการท่ านต่ อไปนาเสนอข้อแก้ไ ขเพิ่ มเติ ม เปิ ดโอกาสให้
กรรมการ ทุกคนได้ซักถามหรื อออกความเห็ น และถ้ามีเอกสารชี้ แจงและเอกสารยินยอมต้องให้
กรรมการ lay person ออกความเห็น
6) กรรมการในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและร่ วมกันลงมติผลการพิจารณาอย่างเป็ นเอกฉันท์หรื อมี
เสี ยงข้างมากสนับสนุนหากไม่เป็ นเอกฉันท์
7) ประธานกรรมการฯ สรุ ปมติที่ประชุม / ข้อแนะนาในการแก้ไขอีกครั้ง
8) กรณี กรรมการหลักไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ ให้ส่งความเห็ นกลับมายังสานักงานฯก่ อนวัน
ประชุ มล่ วงหน้า 2 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จดั เตรี ยมความเห็นนาแจ้งให้ที่ประชุ มทราบ และกรณี ที่
กรรมการหลัก ไม่มาทุกท่านประธานกรรมการฯ หรื อเลขาจะเป็ นผูน้ าเสนอผลการพิจารณา
9) ผลการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ แบ่งเป็ น 4 ประเภท
 ประเภทที่ 1 รับรอง
 ประเภทที่ 2 รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
 ประเภทที่ 3 ยัง ไม่ ส มควรให้ ก ารรั บ รอง จนกว่ า จะได้แ ก้ไ ขหรื อ ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ตาม
ข้อเสนอแนะ และนาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
 ประเภทที่ 4 ไม่รับรอง
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4. วิธีการดาเนินการประชุ มคณะกรรมการจริยธรรมฯ กรณีพจิ ารณาโครงการแบบเร่ งด่ วน
1. ประธานกรรมการฯ หรื อรองประธานกรรมการฯหรื อเลขานุการพิจารณาประเภทโครงการที่เข้าข่าย
การพิจารณาแบบเร่ งด่วน และเสนอชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 2 ท่าน เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
2. เจ้าหน้าที่ จดั ทาแบบฟอร์ มสรุ ปผลประเมินโครงการวิจยั พร้ อมแนบเอกสารโครงการวิจยั ส่ งให้
กรรมการฯ
3. กรรมการผู้ไ ด้รั บ มอบหมาย พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ตามแบบฟอร์ ม สรุ ปผลการประเมิ น ผล
โครงการวิจยั และส่ งกลับมายังสานักงานฯทันที โดยมีผลการพิจารณาแบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ 1)
รับรอง และ 2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่ เติมตามข้ อเสนอแนะ
3.1. กรณี ผลการพิจารณาเป็ นประเภทที่ 1รับรองเจ้าหน้าที่จดั ทาจดหมายแจ้งผลการรับรอง
และเอกสารรับรองโครงการวิจยั (Certificate of Approval; COA) เสนอประธาน
กรรมการฯ และ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล ลงนาม และจัดส่ งจดหมายแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผูว้ จิ ยั (กรณี เป็ นโครงการ ของนักศึกษา จะสาเนาเอกสารแจ้งผลและเอกสารรับรอง
โครงการวิ จ ัย แจ้ง มหาวิท ยาลัย ด้ว ย) จัด ท าสารบัญ การเก็ บ เอกสาร โดยเก็ บ เอกสาร
โครงการวิจยั ต้นฉบับ ส าเนาจดหมายแจ้งผลและส าเนาเอกสารรั บรองโครงการวิจยั
พร้อมแบบสรุ ปความเห็นของกรรมการ จัดเก็บเข้าแฟ้ มโครงการใหม่ที่ได้รับการรับรอง
แล้ว และสาเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั อีก 1 ฉบับ เก็บเข้าแฟ้ ม เฉพาะ
3.2. กรณี ผ ลการพิ จ ารณาเป็ นประเภทที่ 2 รั บ รองในหลั ก การโดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม
ข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่จดั ทาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา ระบุขอ้ เสนอแนะให้แก้ไขของ
กรรมการ เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม และส่ งจดหมายแจ้งผลไปยังผูว้ จิ ยั
4. บันทึกประเภทการพิจารณา วันที่ได้รับการพิจารณา กรรมการผูพ้ ิจารณา ผลการพิจารณา รหัส
เอกสาร รับ รองโครงการวิจยั วันที่ รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบีย นโครงการวิจยั และฐานข้อมูล
กระบวนการ ดาเนินงานตั้งแต่ตน้ จนจบ
5. เจ้าหน้าที่นาประเภทการพิจารณา และผลการพิจารณา บรรจุในระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2 นา
แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบตามกาหนดการประชุม
6. กรณี กรรมการผูพ้ ิจารณาเห็นว่ามีประเด็นทางจริ ยธรรมหรื อไม่เป็ นไปตามลักษณะที่ควรพิจารณา
แบบเร่ งด่วน สามารถส่ งคืนมาพร้อมกับเสนอประธานกรรมการให้นาเข้าพิจารณาในที่ประชุ มครั้ง
ต่อไป
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5. วิธี ก ารด าเนิ น การกรณีโ ครงการวิจั ย ที่เ ข้ า ข่ า ยได้ รั บ การยกเว้ น การพิจ ารณา จากคณะกรรมการ
จริยธรรม ฯ
1) ประธานกรรมการฯ พิจารณาประเภทโครงการวิจยั ที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการฯ หากไม่เข้าข่ายยกเว้นให้ดาเนินการตามชนิดของโครงการวิจยั ที่เหมาะสม
2) เจ้าหน้าที่จดั ทาแบบฟอร์ มสรุ ปผลการประเมินโครงการวิ จยั เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณาให้
ความเห็นโดยมีผลการพิจารณาเป็ นประเภทที่ 1คือรับรอง
3) เจ้าหน้าที่ จดั ทาจดหมายแจ้งผลการรั บรอง ระบุ เหตุผลที่ เข้าข่ายได้รับการยกเว้นฯ จัดทาเอกสาร
รับรองโครงการวิจยั (Certificate of Exemption; COE) เสนอประธานกรรมการฯ และผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลลงนาม
4) จัดส่ งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาและเอกสารรับรองโครงการวิจยั ให้ผวู ้ ิจยั (กรณี เป็ นโครงการวิจยั
ของนักศึกษา สาเนาจดหมายแจ้งผลและเอกสารรับรองโครงการวิจยั แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยด้วย) และ
สาเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั อีก 1 ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้ มเฉพาะ
5) บันทึก ข้อมู ลประเภทการพิจารณา กรรมการผูพ้ ิ จารณา วันที่พิ จารณา ผลการพิจารณา วันที่เข้า
ประชุ ม รหัส เอกสารรั บ รองโครงการ วัน ที่ รั บ รอง ในฐานข้อ มู ล ทะเบี ย นโครงการวิจ ัย และ
ฐานข้อมูลกระบวนการดาเนินงานตั้งแต่ดน้ จนจบ
6) จัดทาสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยจัดเก็บเอกสารโครงการวิจยั ต้นฉบับ พร้อมสาเนาจดหมายแจ้งผล
สาเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั พร้อมแบบสรุ ปความเห็นของกรรมการ จัดเก็บเข้าแฟ้ มประเภท
โครงการวิจยั ที่ ได้รับการยกเว้นฯ และสาเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั อี ก 1ฉบับ เก็บเข้าแฟ้ ม
เฉพาะ
6. วิธีการขอความเห็นจากผู้เชี่ ยวชาญ
1) กรณี ที่ประชุ มมี ความเห็ นไม่เป็ นเอกฉันท์ และ/หรื อ โครงการนั้นเป็ นเรื่ องเฉพาะทาง หรื อเป็ น
โครงการที่มีความเสี่ ยงต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จึงต้องขอความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพิ่มเติม
2) ประธานกรรมการฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3) ประธานกรรมการฯ หรื อเลขานุการ ประสานงานโทรศัพท์ติดต่อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินโครงการ
4) จัดทาจดหมายเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินโครงการ แบบฟอร์ มการประเมินโครงการ ระบุประเด็นที่ขอ
ความเห็นเพิม่ เติม เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม

SOP BMC-IRB Version 1, January 2015

54/67

5) จัดส่ งเอกสารโครงการวิจยั ที่ ระบายทึ บปกปิ ดชื่ อหัวหน้าโครงการ แบบฟอร์ มประเมินโครงการ
และ หนังสื อมาตรการรักษาความลับของข้อมูล และจัดส่ งไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญ
6) นาผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญแจ้งที่ประชุมพิจารณา
7. วิธีการจัดทารายงานการประชุ ม
1. ระบุรายละเอียดในรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย
1.1. การประชุมครั้งที่ วันที่ เวลา สถานที่ประชุม
1.2. รายชื่อกรรมการที่มาประชุม รายชื่อกรรมการที่ลาประชุม
1.3. เวลาเริ่ มการประชุม
1.4. ประธานสอบถามเรื่ อง Conflict of interest
1.5. วาระที่ 1 เรื่ องแจ้งเพื่อทราบระบุรายละเอียดเรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ระชุ มทราบ หรื อทาเป็ น
เอกสารแนบ
1.6. วาระที่ 2 รั บ รองรายงานการประชุ ม ในครั้ งที่ ผ่า นมาระบุ หัวข้อและรายละเอี ย ดตามมติ ที่
ประชุมให้แก้ไข
1.7. วาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่องเพื่อพิจารณา
 วาระที่ 3.1 โครงการวิจยั ที่มีมติยงั ไม่สมควรให้การรับรอง
 วาระที่ 3.2 โครงการวิจยั ที่มีมติยงั ไม่สมควรให้การรับรอง และจะให้การรับรองเมื่อได้
แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ และน าเข้า ที่ ป ระชุ ม อี ก ครั้ ง ระบุ ชื่ อ
โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และผลการพิจารณา ตามมติที่ประชุม
 วาระที่ 3.3 โครงการวิจยั ที่มีมติรับรองในหลักการ โดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ ระบุชื่อโครงการ ชื่ อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ
 วาระที่ 3.4 โครงการวิจยั ที่ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ ระบุชื่อโครงการ ชื่ อ
หัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยน
 วาระที่ 3.5 โครงการวิจยั ที่รายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์หรื อรายงานการเบี่ยงเบน
โครงการวิจยั ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และราย ละเอียดการ
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์การแก้ไข และแนวทางการป้ องกัน
 วาระที่ 3.6 โครงการวิจยั ที่ส่งรายงานผลการดาเนิ นการวิจยั ประจาปี เพื่อต่ออายุเอกสาร
รับรองโครงการ ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ และรหัสโครงการ
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 วาระที่ 3.7 โครงการวิจยั ที่ส่งสรุ ปผลการดาเนิ นการวิจยั ประจาปี เพื่อแจ้งปิ ดโครงการ
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ และรหัสโครงการ
 วาระที่ 3.8 โครงการวิจยั ที่แจ้งถอนโครงการ
 วาระที่ 3.9 โครงการวิจยั ที่แจ้งขอยกเลิกโครงการ
1.8. วาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
 วาระที่ 4.1 พิจารณาโครงการวิจยั ประเภทโครงการวิจยั ใหม่ (initial review) ระบุชื่อ
โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดผลการ พิจารณาตามมติ
ที่ประชุม
 วาระที่ 4.2 พิจารณาโครงการวิจยั ประเภทโครงการเร่ งด่วน (expedited review) ระบุ
ชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และรายละเอียดผลการ พิจารณาของ
กรรมการ
 วาระที่ 4.3 พิ จ ารณาโครงการวิ จ ัย ประเภทเข้า ข่ า ยได้รั บ ยกเว้น การพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ (exemption review) ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้า โครงการ
รหัสโครงการ และเหตุผลที่ได้รับการยกเว้นฯ
 วาระที่ 4.4 พิจารณาโครงการวิจยั ประเภทไม่เข้าข่ายได้รับการพิจารณา (no review)
ระบุชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ และเหตุผลที่ไม่เข้าข่ายการพิจารณา
1.9. เวลาปิ ดการประชุม
1.10. รายชื่อผูบ้ นั ทึกการประชุม ร่ าง จัดพิมพ์และทานรายงานการประชุม
2. จัดส่ งรายงานการประชุ มให้เลขานุ การ และประธานกรรมการฯ ตรวจทานก่ อนส่ งให้กรรมการ
พร้อม จดหมายเชิญประชุมเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมครั้งถัดไปล่วงหน้า 1 สัปดาห์
8. วิธีก ารแจ้ งผลการพิจารณาโครงการวิจั ย ผลการพิ จารณาจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ แบ่ ง เป็ น 4
ประเภท คือ
8.1. ประเภทที่ 1 รับรอง
1) เจ้า หน้า ที่ จ ัด ท าจดหมายแจ้ง ผลการพิ จ ารณารั บ รอง และเอกสารรั บ รองโครงการวิ จ ัย
(Certificate of Approval; COA) เสนอประธานกรรมการฯ และผูอ้ านวยการ โรงพยาบาล ลง
นาม
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2) เจ้าหน้าที่จะประทับตรารับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ ระบุ
รหัสเอกสารรับรองโครงการ (COA) และวันที่รับรองโครงการ
3) จัดส่ งจดหมายแจ้งผลการพิจารณา เอกสารรับรองโครงการวิจยั เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั ฯ ที่มีตราประทับรับรองจากคณะกรรมการฯ
เพื่อนาไปสาเนาใช้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไปยังผูว้ ิจยั (กรณี เป็ นโครงการของ นักศึกษา สาเนา
จดหมายแจ้งผลและเอกสารรับรองโครงการวิจยั แจ้งมหาวิทยาลัย)
4) บันทึกข้อมูลวันที่เข้าประชุ ม กรรมการผูพ้ ิจารณา ผลการพิจารณาจากที่ประชุม รหัสเอกสาร
รับรองโครงการ และวันที่รับรอง ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และบันทึกข้อมูลกระบวน
การดาเนินการตั้งแต่ตน้ จนจบ
5) จัดทาสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสารโครงการวิจยั ต้นฉบับ แบบสรุ ปความเห็ นของ
กรรมการหลัก ส าเนาจดหมายแจ้ง ผล และสาเนาเอกสารรั บ รองโครงการ จัดเก็บ เข้าแฟ้ ม
ประเภทโครงการใหม่ที่ได้รับการรั บรองแล้ว และสาเนาเอกสารรั บรองโครงการวิจยั อี ก 1
ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้ มเฉพาะ
8.2. ประเภทที2่ รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิม่ เติมตามข้ อเสนอแนะ
1) เจ้า หน้า ที่ พิ ม พ์ส รุ ป ผลการพิ จารณาตามมติ ที่ ประชุ มกรรมการ จัดท าจดหมายแจ้งผลการ
พิจารณา พร้อมระบุขอ้ เสนอแนะ เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
2) จัดส่ งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้ อมแนบแบบฟอร์ มการแก้ไขให้กบั ผูว้ ิจยั โดยระบุ ให้
ส่ งโครงการที่ แก้ไขกลับมายังคณะกรรมการฯ โดยตรง (กรณี เป็ นโครงการของนักศึ กษาจะ
ส่ งไปที่อาจารย์ที่ปรึ กษา)
3) เมื่อผูว้ ิจยั แก้ไขโครงการและส่ งกลับมายังสานักงานฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้ องต้น หากมี ขอ้ ที่แก้ไขไม่ครบถ้วน
หรื อไม่ถูกต้อง จะประสานงานแจ้งไปยังผูว้ จิ ยั ทางโทรศัพท์ หรื อทาง e-mail เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
ก่อนเสนอประธานกรรมการฯ หรื อเลขานุการคณะกรรมการฯ พิจารณา
4) ประธานกรรมการฯ หรื อเลขา พิจารณาแล้วว่าได้แก้ไขถูกต้อง และให้การรับรอง เจ้าหน้าที่
จะดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ 8.1
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5) กรณี ภายใน 2 เดือน นักวิจยั ยังไม่ได้แก้ไขกลับมายังคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่จะออกจดหมาย
ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขโครงการ พร้อมแบบฟอร์ มการแจ้งผล หากยังไม่สามารถส่ ง
โครงการที่แก้ไขได้ สามารถแจ้งขยายเวลาการแก้ไขได้อีก 2 เดือน
8.3. ประเภทที่ 3 ยังไม่ สมควรให้ การรับรอง จนกว่ าจะได้ แก้ ไขเพิ่มเติมตามข้ อเสนอแนะ และนาเข้ าที่
ประชุ มอึกครั้ง
1. เจ้า หน้า ที่ พิ ม พ์ส รุ ป ผลการพิ จ ารณาตามมติ ที่ ป ระชุ มกรรมการ จัดท าจดหมายแจ้ง ผลการ
พิจารณา พร้อมระบุขอ้ เสนอแนะ เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
2. จัดส่ งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบแบบฟอร์ มการแก้ไขให้กบั ผูว้ ิจยั โดยระบุ ให้ส่ง
โครงการที่แก้ไขกลับมายังคณะกรรมการฯ โดยตรง
3. เมื่อผูว้ ิจยั แก้ไขโครงการและส่ งกลับมายังสานักงานฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้อง
และครบถ้วนของโครงการที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะเบื้องต้น หากแก้ไขไม่ครบ ถ้วน/ไม่ถูกต้อง
จะประสานงานแจ้งไปยังผูว้ ิจยั ทางโทรศัพท์ หรื อทาง E-mail เพื่อส่ ง เอกสารเพิ่มเติม ก่อน
เสนอประธานฯ พิจารณา
4. ประธานกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดการแก้ไขโครงการ และนาเข้าที่ประชุมเพื่อ พิจารณา
อีกครั้ง
5. เจ้าหน้าที่ จดั เรื่ องเข้าวาระการประชุ มที่ 3.1 เรื่ องที่ ผลการประชุ มมีมติย งั ไม่ สมควรให้ การ
รับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ และนาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง
6. เจ้า หน้า ที่ นาเสนอการแก้ไ ขโครงการให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณา โดยผลการพิ จารณาตามมติ ที่
ประชุ ม มี 3 ประเภท คือ 1) รับรอง 2) รับรองในหลักการโดยแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
และ 3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาเข้าที่ประชุ มอีก
ครั้ง
6.1. หากผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมเป็ นประเภทที่ 1 จะดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 8.1
6.2. หากผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมเป็ นประเภทที่ 2 จะดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 8.2
6.3. หากผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมเป็ นประเภทที่ 3 จะดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 8.3
8.4. ประเภทที่ 4 ไม่ รับรอง
1. เจ้า หน้า ที่ พิ ม พ์ส รุ ป ผลการพิ จ ารณาตามมติ ที่ ป ระชุ มกรรมการ จัดท าจดหมาย แจ้ง ผลการ
พิจารณา พร้อมระบุเหตุผลที่ไม่รับรอง เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
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2. จัดส่ งจดหมายแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้กบั ผูว้ ิจยั โดยระบุให้สามารถชี้ แจง เหตุผล
กลับมายังคณะกรรมการฯ ได้
3. บันทึกข้อมูลประเภทการพิจารณา กรรมการผูพ้ ิจารณา ผลการพิจารณาจากที่ประชุ มวันที่ เข้า
ประชุม ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั และบันทึกข้อมูลทะเบียนกระบวนการดาเนินการ
ตั้งแต่ดน้ จนจบ
4. จัดทาสารบัญจัดเก็บเอกสาร โดยเก็บเอกสารโครงการวิจยั ด้นฉบับ แบบสรุ ปความเห็ น ของ
กรรมการ 2 ท่าน สาเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณา และจัดเก็บเข้าแฟ้ มโครงการ ประเภทที่ 4
(โครงการที่ไม่รับรอง)
5. หากผู ้วิ จ ัย ส่ ง ข้อ ชี้ แจงประเด็ น ปั ญ หาและเอกสารโครงการวิ จ ัย ที่ แ ก้ไ ข กลับ มายัง คณะ
กรรมการฯ แล้ว เจ้า หน้า ที่ ป ระทับ ตรารั บ เอกสาร สื บ ค้น โครงการต้น เรื่ อ งเดิ ม จากแฟ้ ม
โครงการประเภทที่ 4 และตรวจสอบรายละเอียดข้อชี้แจงและการแก้ไขโครงการในเบื้องต้น
6. เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดข้อชี้แจงและการแก้ไขโครงการ และให้ นาเข้าที่
ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
7. เจ้าหน้าที่จดั เรื่ องเข้าวาระการประชุมที่ 3.1 เรื่ องที่ผลการประชุมครั้งก่อนมีมติไม่รับรอง
8. เจ้าหน้าที่นาเสนอข้อชี้แจงและการแก้ไขของผูว้ จิ ยั ให้ที่ประชุมพิจารณา
9. ผลการพิจารณาตามมติที่ประชุ ม มี 4 ประเภท คือ 1) รับรอง 2) รับรองในหลักการโดย แก้ไข
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 3) ยังไม่สมควรให้การรับรอง จนกว่าจะได้แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ
และนาเข้าที่ประชุมอีกครั้ง และ 4) ไม่รับรอง
9.1. หากผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมเป็ นประเภทที่ 1 จะดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 8.1
9.2. หากผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมเป็ นประเภทที่ 2 จะดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 8.2
9.3. หากผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมเป็ นประเภทที่ 3 จะดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 8.3
9.4. หากผลการพิจารณาตามมติ ที่ ป ระชุ มเป็ นประเภทที่ 4 จะดาเนิ นการตามขั้นตอน ตาม
รายละเอียดข้างต้นเหมือนเดิม จนกว่าผูว้ จิ ยั จะยอมรับผลการพิจารณา และไม่ช้ ี แจงกลับมา
ยังคณะกรรมการฯ
9. วิธีการตรวจสอบและติดตามโครงการวิจัยภายหลังได้ รับการรับรอง
1) สื บค้นข้อมูลโครงการที่ได้รับการรับรอง โดยใช้โปรแกรมการสื บค้นวันที่ได้รับการรับรองจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั เป็ นประจาทุกเดือน
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2) จัดทาตารางสรุ ปรายชื่ อโครงการวิจยั ที่ ต้องติ ดตามผลการดาเนิ นงานวิจยั ประจาปี ก่ อนเอกสาร
รับรอง โครงการหมดอายุ30วัน
3) จัดทาจดหมายแจ้งติดตามรายงานผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปี และแบบฟอร์ มติดตามรายงานผล
การดาเนินงานวิจยั ประจาปี เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
4) จัดส่ งจดหมายแจ้งติดตามรายงานผลการดาเนิ นงานวิจยั ประจาปี และแบบฟอร์ มติดตามรายงานผล
การดาเนินงานวิจยั ประจาปี ให้ผวู้ จิ ยั ก่อนโครงการวิจยั หมดอายุล่วงหน้า 30 วัน
10. วิธีการดาเนินการกรณีรายงานเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์ , ปัญหาทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้ า
10.1.กรณีรับรายงานเหตุการณ์ ไม่ พงึ ประสงค์
1) สานักงานฯ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event report, serious adverse
event report) ลงทะเบียนรับเรื่ อง และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
2) เสนอประธานฯ พิจารณารายงาน หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนาเรื่ องเข้าที่ประชุมกรรมการ
3) เจ้า หน้า ที่ จดั เรื่ องเข้า วาระการประชุ ม กรรมการในครั้ งถัด ไปเพื่ อพิ จารณา หากที่ ป ระชุ ม
พิจารณา แล้วมีมติรับทราบ
4) เจ้าหน้าที่จดั ทาจดหมายแจ้งรับทราบรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ และเอกสารรับทราบ
(Acceptance letter) เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
5) จัด ส่ ง จดหมายแจ้ ง รั บ ทราบรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ และเอกสารรั บ ทราบ
(Acceptance letter) ให้ผวู้ จิ ยั
6) ส าเนาจดหมายแจ้ง รั บ ทราบรายงานเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ และเอกสารรั บ ทราบ
(Acceptance letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่ อง พร้อมบันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
7) สาเนาเอกสารรับทราบ (acceptance letter) เก็บเข้าแฟ้ มเอกสารรับทราบโดยเฉพาะ
8) บันทึกข้อมูลการดาเนิ นงานรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
และกรณี มี ก ารสอบสวนเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ จะมี ก ารตั้ง อนุ ก รรมการด าเนิ น การ
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไป
11. วิธีการดาเนินการกรณีรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจัย
1) สานักงานฯ ได้รับรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั (Protocol deviation) จะลงทะเบียนรับเรื่ อง
และ บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ
2) เสนอประธานกรรมการฯ พิ จ ารณารายงาน หากข้อ มูล ถู ก ต้อ งครบถ้ว น น าเรื่ องเข้า ที่ ประชุ ม
กรรมการ
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3) เจ้าหน้าที่จดั เรื่ องเข้าวาระการประชุ มกรรมการในครั้งถัดไปเพื่อพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี
มติรับทราบ
4) เจ้า หน้าที่ จดั ท าจดหมายแจ้ง รั บ ทราบรายงานการเบี่ ย งเบนโครงการวิจยั และเอกสารรั บทราบ
(Acceptance letter) เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
5) จัดส่ งจดหมายแจ้งรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ (Acceptance
letter) ให้ผวู้ จิ ยั
6) สาเนาจดหมายแจ้งรับทราบรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ (Acceptance
letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่ อง พร้อมบันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
7) สาเนาเอกสารรับทราบ (acceptance letter) เก็บเข้าแฟ้ มเอกสารรับทราบโดยเฉพาะ
8) บันทึกข้อมูลการดาเนินงานรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และ
ฐานข้อมูลทะเบียนกระบวนการดาเนินงาน
12. วิธีการดาเนินการกรณีการขอปรับเปลีย่ นรายละเอียดโครงการวิจัย
1. สานักงานฯ ได้รับโครงการวิจยั ที่แจ้งขอปรับเปลี่ ยนโครงการวิจยั (Protocol amendment) จะ
ลงทะเบียนรับเรื่ อง ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล
ทะเบียนโครงการ
2. เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจยั
2.1. กรณี ที่ 1 ประธานกรรมการฯ หรื อเลขา พิจารณาแล้ว เป็ นเรื่ องที่ไม่เสี่ ยงต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
เช่ น เปลี่ ย นชื่ อ โครงการ เพิ่ ม ผูร้ ่ วมวิจยั ฯลฯ จัดท าจดหมายแจ้ง รั บ ทราบการปรั บ เปลี่ ย น
รายละเอียด โครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ (Acceptance letter) เสนอประธานกรรมการฯ
ลงนาม
2.2. กรณี ที่ 2 ประธานกรรมการฯ หรื อเลขา พิจารณาแล้ว เป็ นเรื่ องที่มีความเสี่ ยงหรื อมีผลกระทบ
ต่อ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เช่น เพิ่มจานวนขนาดตัวอย่าง เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง ปรับกระบวนการวิจยั
ฯลฯ เสนอให้นาเรื่ องแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
- จัดเรื่ องเข้า วาระการประชุ ม เพื่ อนาเสนอรายละเอีย ดการขอปรั บเปลี่ ย นให้ที่ ประชุ ม
พิจารณา

SOP BMC-IRB Version 1, January 2015

61/67

- ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรอง จัดทาจดหมายแจ้งรับทราบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด
โครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ (Acceptance letter) เสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
โดยระบุวนั ที่เข้าประชุม
3. จัดส่ ง จดหมายแจ้ง รั บ ทราบการขอปรั บเปลี่ ยนรายละเอี ยดโครงการวิจยั และเอกสารรับทราบ
(Acceptance letter) ให้ผวู้ จิ ยั
4. สาเนาจดหมายแจ้งรับ ทราบการขอปรับเปลี่ ยนรายละเอียดโครงการวิจยั และเอกสารรั บทราบ
(Acceptance letter) จัดเก็บเข้าโครงการต้นเรื่ อง พร้อมบันทึกข้อมูลในสารบัญจัดเก็บเอกสาร
5. สาเนาเอกสารรับทราบ (Acceptance letter) เก็บเข้าแฟ้ มเอกสารรับทราบโดยเฉพาะ
6. บันทึกข้อมูลการรายงานการเบี่ยงเบนโครงการวิจยั ในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั และฐาน
ข้อมูลทะเบียนกระบวนการดาเนินงาน
13. วิธีการดาเนินการกรณีการขอต่ ออายุโครงการวิจัย
1) สานักงานฯ ได้รับรายงานผลการดาเนิ นงานวิจ ัยประจาปี เพื่อต่ออายุโครงการวิจยั ลงทะเบียนรับ
เรื่ อ ง และบันทึ ก ข้อ มู ล ในฐานข้อ มู ล ทะเบี ย นโครงการ สื บ ค้นโครงการวิจยั ต้นเรื่ องจากแฟ้ ม
โครงการวิจยั ที่ ได้รับการรับรองเดิม เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
2) เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการดาเนิ นงานว่าเห็นควรให้ต่ออายุการรับรอง
3) จัดทาจดหมายแจ้งผลรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานวิจยั ประจาปี เพื่อต่ออายุโครงการวิจยั และ
เอกสารรั บ รองโครงการวิจ ัย ฉบับ ใหม่ (COA) เสนอประธานกรรมการฯ และผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล ลงนาม
4) จัดส่ งจดหมายแจ้งผลรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานวิจยั ประจาปี และเอกสารรับรองโครงการ
วิจยั ฉบับใหม่ให้ผวู จิ ยั (กรณี เป็ นโครงการวิจยั ของนักศึกษา สาเนาแจ้งมหาวิทยาลัย)
5) สานาจดหมายแจ้งรั บทราบรายงานผลการดาเนิ นงานวิจยั ประจาปี เพื่อต่ออายุโครงการวิจยั และ
เอกสารรั บรองโครงการวิจยั ฉบับใหม่ เก็บเข้าโครงการต้นเรื่ อง บันทึ กข้อมูลการรายงานผลการ
ดาเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพิม่ เติม และจัดเก็บโครงการเข้าแฟ้ มใหม่ในปี ถัดไป
6) สาเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั อีก 1ฉบับ แยกเก็บเข้าแฟ้ มเฉพาะ
7) นาเรื่ องเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการในครั้งถัดไปเพื่อรับทราบ
8) บันทึกข้อมูลการดาเนิ นงานในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั ประเภทต่อเนื่ อง และฐานข้อมูล
ทะเบียนกระบวนการดาเนินงาน
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14. วิธีการดาเนินการกรณีการพักการวิจัยชั่ วคราว หรือยุติการรับรองโครงการ
1. การพักการรับรองโครงการวิจยั ชัว่ คราว (กรณี ที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้ นั มีความ
รุ นแรงเพียงพอที่ จะทาให้เกิ ดอันตรายต่อทั้งร่ างกายและจิตใจของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยเหตุที่ไม่
คาดคิดมาก่อน)
1.1. ลงทะเบียนรับเรื่ องและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และสื บค้นโครงการวิจยั
ต้นเรื่ อง
1.2. เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และนาเรื่ องเข้าที่ประชุ ม
คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
1.3. จัดเรื่ องเข้าวาระการประชุม เพื่อลงมติให้พกั การรับรองโครงการวิจยั ชัว่ คราว
1.4. แจ้งผลการพิจารณาให้พกั การรับรองโครงการวิจยั ชัว่ คราว โดยมิให้รับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ราย
ใหม่ แต่ยงั คงดาเนินการกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายเดิมได้
1.5. ตั้งคณะอนุ กรรมการสอบสวนเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดขึ้ น เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ
นาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง
1.6. ที่ประชุมพิจารณาลงความเห็นว่ายังคงให้การรับรองต่อไปโดยเพิ่มมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ้ า หรื อยุติการรับรอง
2. การยุติการรับรอง (กรณี ที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้ นั มีความรุ นแรงมาก)
2.1. ลงทะเบียนรับเรื่ องและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ และสื บค้นโครงการต้น
เรื่ อง
2.2. เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณารายงาน และนาเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
2.3. จัดเรื่ องเข้าวาระการประชุม เพื่อลงมติให้พกั การรับรองโครงการวิจยั ชัว่ คราว
2.4. แจ้งผลการพิจารณาให้พกั การรับรองโครงการวิจยั ชัว่ คราว โดยมิให้รับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ราย
ใหม่ แต่ยงั คงดาเนินการกับผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั รายเดิมได้
2.5. ตั้งคณะอนุ กรรมการสอบสวนเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ที่เกิ ดขึ้ น เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ
นาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณา หากตรวจสอบแล้วข้อมูลเป็ นจริ ง ที่ประชุ มอาจลงมติ
ให้ยตุ ิการรับรองได้ในกรณี ต่อไปนี้
- ผูว้ ิจยั จงใจดาเนิ นโครงการวิจยั เบี่ยงเบนไปจากที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ
โดยไม่มีเหตุผลที่สมควรและเป็ นการกระทาซ้ าแล้วซ้ าอีก
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- การวิจยั นั้นก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้แก่ เสี ยชี วิต ภาวะคุ กคามที่อาจทา
ให้เสี ยชี วิตได้ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผูป้ ่ วยใน หรื อรักษานานกว่ากาหนดเดิ ม
มีความพิการรุ นแรงอย่างถาวร ฯลฯ
- การวิจยั นั้นคุกคามความปลอดภัยและความเป็ นอยูข่ องผูอ้ ื่น เช่น การวิจยั ที่เกี่ยวโยงไป ถึง
ผูใ้ กล้ชิดของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั
2.6. ที่ประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ยตุ ิการรับรองโครงการ
2.7. จัดทาจดหมายแจ้งผลการพิจารณาไปยังบุคคลที่เกี่ ยวข้อง คือ หัวหน้าโครงการวิจยั ผูใ้ ห้ทุน
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น และ ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลโดยทันที หรื อภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อยุติ
การดาเนินการวิจยั ภายในศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพทันที
15. วิธีการดาเนินการกรณีการขอแจ้ งปิ ดโครงการ
1) สานักงานฯ ได้รับสรุ ปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปี เพื่อแจ้งปิ ดโครงการ ลงทะเบียนรับเรื่ อง และ
บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการ สื บค้นโครงการวิจยั ต้นเรื่ องจากแฟ้ มโครงการวิจยั ที่
ได้รับการรับรองเดิม เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อมูลในสรุ ปผลการดาเนินงาน
2) เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานวิจยั
3) จัดท าจดหมายแจ้งผลรับ ทราบสรุ ปผลการดาเนิ นงานวิ จยั ประจาปี เพื่อปิ ดโครงการวิจยั เสนอ
ประธาน กรรมการฯ ลงนาม
4) จัดส่ งจดหมายแจ้งผลรับทราบสรุ ปผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปี เพื่อปิ ดโครงการวิจยั ให้ผวู ้ จิ ยั
5) ส าเนาจดหมายแจ้ง รั บ ทราบสรุ ป ผลการดาเนิ นงานวิ จยั ประจ าปี เพื่ อปิ ดโครงการวิ จยั เก็ บ เข้า
โครงการต้นเรื่ อง บันทึกข้อมูลรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานในสารบัญจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติม และ
แยกโครงการจัดเก็บเข้าแฟ้ มโครงการที่แจ้งปิ ดโครงการแล้ว
6) นาเรื่ องเข้าแจ้งในที่ประชุมกรรมการในครั้งถัดไปเพื่อรับทราบ
7) บันทึกข้อมูลการดาเนิ นงานในฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั ประเภทต่อเนื่ อง และฐานข้อมูล
ทะเบียนกระบวนการดาเนินงาน
16. วิธีดาเนินการจัดเก็บเอกสาร เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนจนสิ้นสุ ดกระบวนการแล้ ว
1. จัดทาสารบัญการจัดเก็บโครงการวิจยั ที่ ดาเนิ นการตามกระบวนการพิจารณา และได้รับเอกสาร
รับรอง โครงการวิจยั แล้ว ซึ่ งประกอบด้วย ชนิดของเอกสารที่จะจัดเก็บ ระบุ version date เอกสารที่
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ได้รับ ช่องที่ใช้สาหรับทาเครื่ องหมายเช็คชนิ ดของเอกสารว่า “มี” หรื อ “ไม่มี” วันที่จดั เก็บเอกสาร
ผูท้ ี่ จัดเก็บเอกสาร
2. จัดเก็บเอกสารโครงการวิจยั เรี ยงตามลาดับชนิ ดของเอกสารในสารบัญ ประกอบด้วย
2.1. เอกสารโครงการวิจยั ต้นฉบับ และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ส่งครั้งแรก version 1
2.2. เอกสารโครงการวิจยั ฉบับ แก้ไ ข และเอกสารประกอบอื่ นๆ ที่ แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ ครั้งที่ 2 (version 2) โดยเรี ยงตาม version date ของการรับเอกสาร
2.3. เอกสารประกอบการพิจารณาชนิ ดอื่ นๆ เช่ น โครงร่ างการวิจยั ประวัติ เครื่ องมื อที่ใช้ในการ
วิจ ัย เอกสารรั บ รองว่า จะไม่ ด าเนิ น การไปก่ อ นที่ จ ะได้รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมฯ จดหมายขออนุมตั ิใช้สถานที่ สื่ อประชาสัมพันธ์ฯลฯ
2.4. สาเนาจดหมายการแจ้งผลการพิจารณาจากที่ประชุ ม จดหมายแจ้งผลรับรองโครงการวิจยั
สาเนาเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดย
ได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจที่มีตราประทับรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ แล้ว
2.5. ระบุหมายเลขรหัสเอกสารรับรองโครงการวิจยั ที่หวั กระดาษของสารบัญจัดเก็บเอกสาร
3. จัดทาป้ ายติดหน้าแฟ้ ม และสันแฟ้ ม โดยระบุชนิดของเอกสารโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรองแล้ว
(ประเภทที่ 1) หมายเลขรหัสโครงการวิจยั และลาดับแฟ้ มที่จดั เก็บ
4. จัดเก็ บ เอกสารโครงการวิจยั ใส่ แฟ้ ม เรี ยงตามล าดับเอกสารรั บรองโครงการวิจยั ประมาณ 2-3
โครงการต่อแฟ้ ม และเก็บใส่ ตเู ้ ก็บเอกสารโครงการวิจยั ที่ได้รับการรับรองแล้ว
5. เมื่อโครงการวิจยั ดาเนินการครบ 1 ปี เจ้าหน้าที่จะติดตามรายงานผลการดาเนินงานวิจยั ประจาปี
- กรณี ที่ผวู ้ ิจยั ส่ งรายงานผลการดาเนิ นการวิจยั ประจาปี เพื่อต่ออายุโครงการวิจยั จะแยกเอกสาร
โครงการวิ จยั ออกจากแฟ้ มเติ ม ย้า ยออกมาเก็ บ ในแฟ้ มใหม่ ใ นปี ถัด ไป จนกว่า จะแจ้ง ปิ ด
โครงการ จึงจะแยกออกมาจัดเก็บในแฟ้ มที่แจ้งปิ ดโครงการแล้ว
- กรณี ที่ ผูว้ ิจ ัย ส่ ง สรุ ป ผลการดาเนิ น การวิจ ัย ประจาปี เพื่ อ แจ้ง ปิ ดโครงการ จะแยกเอกสาร
โครงการวิจยั ออกจากแฟ้ ม ย้ายออกมาเก็บในแฟ้ มใหม่ประเภทโครงการที่แจ้งปิ ดแล้ว
6. เก็บเอกสารโครงการวิจยั ใส่ ตแู ้ ยกโครงการที่แจ้งปิ ดแล้ว เป็ นระยะเวลา 3 ปี
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17. วิธีดาเนินการในการทาลายเอกสารเมื่อครบวาระ
เอกสารโครงการวิจยั ทุกโครงการที่แจ้งปิ ดโครงการแล้ว จะถูกแยกออกจากแฟ้ มโครงการที่ได้รับการรับรอง
นามาเก็บรวมในแฟ้ มที่แจ้งปิ ดโครงการแล้วตามปี ที่ได้รับการรับรอง และจะถูกเก็บรักษาไว้ ตามข้อ 16 เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นจะเข้าสู่ ข้ นั ตอนการทาลาย ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลโครงการวิจยั ที่แจ้งปิ ดแล้วครบ 3 ปี จากฐานข้อมูลทะเบียนโครงการวิจยั
2) จัดทาตารางสรุ ปรายชื่อโครงการวิจยั ที่ได้แจ้งปิ ดโครงการแล้วครบระยะเวลา 3 ปี
3) เสนอประธานกรรมการฯ พิจารณาอนุมตั ิให้ทาลายเอกสาร
4) เจ้าหน้าที่จดั เก็บสาเนาจดหมายแจ้งผลการพิจารณารับรอง สาเนาเอกสารรับรองโครงการวิจยั
เอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และหนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยได้รับการ
บอกกล่าวและเต็มใจ โดยแยกเก็บใส่ แฟ้ มเฉพาะของแต่ละปี
5) ดาเนิ นการทาลายเอกสารโครงการวิจยั ที่เหลื อตามรายชื่ อโครงการวิจยั ที่ได้รับอนุ มตั ิทาลาย
ด้วยเครื่ องทาลายเอกสารชนิดย่อยเป็ นเส้น
18. การดาเนินการจัดการให้ ความรู้ แก่ คณะกรรมการจริยธรรม ฯ
ประธานกรรมการ มีการดาเนินการจัดการให้ความรู ้แก่คณะกรรมการจริ ยธรรมฯ คือ
1) การจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน (SOP)
2) การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นจริ ยธรรมการวิจยั ในคน โดยเชิญวิทยากรมาจากต่างประเทศ
3) การจัดกิจกรรม Journal Club โดยประธานฯ หรื อกรรมการฯ พิ จารณาเลือกหัวข้องานวิจยั บทความ
หรื อ Reprint ที่เกี่ ยวข้องกับด้านจริ ยธรรมฯ นามา present ให้กรรมการท่านอื่นทราบ ในระหว่าง
การจัดประชุมพิจารณาโครงการวิจยั ทุกๆ 2 เดือน โดยกรรมการจะสลับกันนาเสนอ
4) การส่ งคณะกรรมการฯ ไปเข้าร่ วมประชุ มเกี่ ยวกับจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ในสถาบันอื่ นๆ เช่ น
ชมรม จริ ยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฯลฯ
5) การนาบทความจาก Internet (case ที่น่าสนใจและวิธีการพิจารณา, stem cell) เอกสารสิ่ งพิมพ์
(วารสารต่างๆ) เอกสารที่ กรรมการไปเข้าร่ วมประชุ ม เช่ น ความรู้ ดา้ นกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สุ ขภาพ ฯลฯ นามาแจ้งให้กรรมการในที่ประชุมทราบ ในวาระเรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
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เอกสารอ้างอิง
1. แนวทางจริ ยธรรมในคนแห่งประเทศไทย - FERCIT (Forum for Ethical Review Committees in
Thailand, FERCIT)
2. แสวง บุญเฉลิมวิภาส กฎหมายและข้อควรระวังของผูป้ ระกอบวิชาชีพและพยาบาล
3. ICH GCP (International Conference on Harmonization for Good clinical practice) version 10 June
1996
4. The OperationalGuidelines for Ethics Committee That Review Biomedical Research, WHO 2000
5. CIOMS (Council for International Organizations of Medical Science, CIOMS) Guidelines version
November 2002
6. World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research
involving Human Subjects http://www.wma.net/en/30 pubhcahons/10
policies/b3/index.html.Published2008.
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