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การดาเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด(มหาชน)

1. กรอบนโยบาย
โรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ต้องการสนับสนุนงานวิจยั ในการดูแล
รักษาผู้ปว่ ยให้ดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยคานึงถึงความปลอดภัย และคงไว้ซึ่งการ
เคารพในสิทธิ ศักดิศ์ รี และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย/อาสาสมัคร ตามมาตรฐานจริยธรรมในการดาเนินการวิจัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางกากับดูแลโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนให้มีความ
ถูกต้องและมีความปลอดภัยเป็นไปตามหลักการวิจัยทางคลินิกทีดี (Good Clinical Practice guideline) และตาม
ข้อตกลงของแต่ละโครงการ
2. เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการทาวิจัยร่วมระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสติ เวช
การ จากัด (มหาชน) กับ นักวิจยั หรือ องค์กรภายนอก ทั้งผู้ทาวิจยั และผู้สนับสนุนทุนวิจัย
3. เพื่อเป็นแนวทางการสาหรับผู้วจิ ยั ในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยทั้งก่อน ระหว่าง และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขต
การเตรียมการวิจัย การขออนุญาต ขออนุมัติ การดาเนินการวิจยั ตลอดจนการนาเสนอและรายงานผลการวิจัยของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องในแต่ละหน้าที่ของโครงการวิจัย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
4. นิยาม
ลักษณะงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หมายถึง
1. งานวิจัยทีเ่ น้นตามเป้าประสงค์ของโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน)กาหนดไว้ หรือสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
2. งานวิจัยทีเ่ ป็นความสนใจส่วนบุคคล หรือความชานาญส่วนบุคคล
3. งานวิจัยการดูแลรักษาผู้ป่วย และบริการด้านสุขภาพ
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4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ และสาธารณสุข
5. งานวิจยั ที่รว่ มกับนักวิจยั หรือสถาบัน หรือองค์กรภายนอก
6. งานวิจยั ที่รว่ มกับบริษัท หรือองค์กรงานวิจัยทางคลินิก (Contract Research Organization – CRO)
คาศัพท์
การวิจัยทางคลินิก
(Clinical Trial)

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย
(Sponsor)
Good Clinical
Practice
(GCP)

คาอธิบาย
การศึกษาวิจยั ในมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าหรือยืนยันผลทางคลินิก ผลทาง
เภสัชวิทยา และ/หรือ ผลทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในการวิจัย และ/หรือเพื่อค้นหาอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที ใช้ใน
การวิจัย และ/หรือ เพื่อศึกษาการดูดซึม การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลง (metabolism)
และการขับถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยออกจากร่างกาย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหา
ความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล คาว่า การทดลองทางคลินิก (clinical trial) และการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก (clinical study) มีความหมายเหมือนกัน
บุคคล บริษัท สถาบันหรือองค์กรซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการริเริม่ การบริหารจัดการ และ/หรือ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจยั ทางคลินกิ
มาตรฐานสาหรับการวางรูปแบบ การดาเนินการ การปฏิบัติ การกากับดูแล การตรวจสอบ
การบันทึก การวิเคราะห์และการรายงานการวิจยั ทางคลินิก ซึง่ ให้การรับประกันว่าที่ข้อมูล
และผลที่รายงานนั้นน่าเชื่อถือและถูกต้อง และรับประกันว่าสิทธิ บูรณภาพ
(integrity) รวมทั้งความลับของอาสาสมัครในการวิจยั ได้รับการคุม้ ครอง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ผู้เสนอโครงการวิจัย / ผู้วิจยั จัดทาเอกสารโครงการวิจยั แจ้งยื่นขึน้ ทะเบียนต่อศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ โดยส่ง
เอกสารโครงการวิจัย (Research Protocol) และ F/M-04-RSD-014 : แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย และ
รับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขเอกสารโครงการวิจัยตามคาแนะนาที่ได้รับ
5.1 กรณีผู้วิจยั เป็นบุคคลภายใน
- เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ รับเอกสารขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยและพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น
เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล
- ผู้อานวยการโรงพยาบาล พิจารณาอนุญาตให้ดาเนินโครงการวิจยั ในโรงพยาบาล
 กรณี อนุญาต ให้ส่งเอกสารอนุญาตกลับมาที่ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ เพื่อให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
แจ้งผู้วจิ ัยจัดเตรียมเอกสารตามข้อกาหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
 กรณี ไม่อนุญาต ให้ส่งเอกสารไม่อนุญาตกลับมาที่ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ เพื่อให้ศูนย์วิจยั สุขภาพ
กรุงเทพแจ้งผู้วจิ ัยเพื่อทาการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้อานวยการ
สาหรับโครงการที่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการและมีเอกสารครบถ้วนตามข้อกาหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน ให้ผวู้ ิจัยนาส่งเอกสารต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาอนุมัติรับรองก่อนเก็บข้อมูล
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 เมื่อได้ผลการพิจารณาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วจิ ัยและ
สาเนาแจ้งผู้อานวยการและศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพทราบด้วย
 เมื่อผู้วจิ ัยได้รับแจ้งผลการพิจารณา ให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฎิบัตติ ามผลการพิจารณานั้น
 เมื่อศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้รบั แจ้งผลการพิจารณา ให้เตรียมการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้
งานวิจัยนั้นสามารถดาเนินการด้วยความเรียบร้อย
5.2 กรณีผู้วิจยั เป็นบุคคลภายนอก
- กรณีบุคคลหรือองค์กรภายนอกเป็นผู้เสนอโครงการวิจัย ต้องมีบคุ ลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้ร่วมโครงการวิจยั
(Co-investigator) ด้วยเสมอ
- เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ รับเอกสารขึ้นทะเบียนโครงการวิจัยและพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น
เพื่อเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดาเนินโครงการวิจัยในโรงพยาบาล
 กรณี อนุญาต ให้ส่งเอกสารอนุญาตกลับมาที่ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ เพื่อให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ
แจ้งผู้วจิ ัยจัดเตรียมเอกสารตามข้อกาหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน
 กรณี ไม่อนุญาต ให้ส่งเอกสารไม่อนุญาตกลับมาที่ศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ เพื่อให้ศูนย์วิจยั สุขภาพ
กรุงเทพแจ้งผู้วจิ ัยเพื่อทาการปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้อานวยการ
สาหรับโครงการที่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการและมีเอกสารครบถ้วนตามข้อกาหนดของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน ให้ผวู้ ิจัยนาส่งเอกสารต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พิจารณาอนุมัติรับรองก่อนเก็บข้อมูล
 เมื่อได้ผลการพิจารณาให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้วจิ ัยและ
สาเนาแจ้งผู้อานวยการและศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพทราบด้วย
 เมื่อผู้วจิ ัยได้รับแจ้งผลการพิจารณา ให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฎิบัตติ ามผลการพิจารณานั้น
 เมื่อศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพได้รบั แจ้งผลการพิจารณา ให้จดั ทาแผนการติดตามความก้าวหน้า
(Monitoring Plan) ร่วมกับผู้วิจยั เพื่อให้งานวิจัยนั้นดาเนินการด้วยความเรียบร้อย
6. แนวทางปฏิบตั ิ
1. งานวิจัยทุกเรื่องทีจ่ ะดาเนินงานภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด
(มหาชน)ต้องมีการขึ้นทะเบียนต่อศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ โดยส่งเอกสารโครงการวิจยั (Research Protocol)
และ F/M-04 -RSD-014 : แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย ให้ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพพิจารณาเบื้องต้นถึงความ
เหมาะสมกับนโยบาย และทิศทางการดาเนินงาน ตลอดจนบริบทของโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยหรือเป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสติ
เวชการ จากัด (มหาชน) ต้องได้รบั การพิจารณาการอนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลก่อน เพื่อนาเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ก่อนเก็บข้อมูล
3. งานวิจัยโดยบุคคลภายนอกองค์กร

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการสารวจทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ของผูม้ ารับบริการ หรือพนักงานภายใน
โรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรืองานวิจยั ที่อาจส่งผล
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กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ว่าจะเสนอจากบุคคลภายในหรือภายนอก ให้ศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ
จะพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลและประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม
โรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น
กรณีเฉพาะ เพื่อพิจารณาอนุญาต

งานวิจัยทีเ่ ป็นการวิจยั ทางคลินิก หรือใช้ข้อมูลผู้ป่วย หรือใช้ข้อมูลการรักษาพยาบาล จะต้องมีบุคลากร
ภายในของโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน) เป็นผู้รว่ ม
โครงการวิจัย (Co-investigator) ด้วยเสมอ
4. ศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้วิจยั เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility assessment) ทั้งทางด้านความ
เหมาะสมของข้อมูล ประโยชน์ของผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสมในการดาเนินการ
ภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)

เป็นผู้ช่วยให้คาแนะนา ในการทาวิจัยตามหลักระเบียบวิธีทาวิจยั ทีถ่ ูกต้อง

เป็นผู้ช่วยจัดหาทรัพยากรที่เกีย่ วข้องกับงานวิจัย ซึง่ รวมทั้งทุนวิจยั บุคคลกร และความรู้ที่จาเป็นตาม
โอกาสและความเหมาะสม โดยผู้ที่ต้องการรับทุนวิจยั ต้องยื่นเอกสาร F/M-04 -RSD-015: แบบฟอร์มขอทุน
ดาเนินโครงการวิจยั ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (Requisition Form for
Research Grant of Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd.)

เป็นผู้ติดต่อประสานงานทัง้ ก่อน และหลังการนาโครงการวิจยั นั้นๆเข้ารับการพิจารณาการวิจัย และ
จริยธรรมตามวาระที่กาหนด โดยผู้วิจัยมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยให้คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนและศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือกาหนดไว้ตาม
โครงการวิจัย หากมีข้อขัดข้องในการดาเนินงานวิจัยให้แจ้งศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพทันที

เป็นผู้ให้คาแนะนาในการเขียนรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนรายงานการวิจัย

เป็นผู้ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานการวิจัยในวารสารThe Bangkok Medical Journal.

เป็นผู้จัดหาหลักสูตรอบรมที่เกีย่ วกับงานวิจยั สาหรับเจ้าหน้าที่ที่สนใจตามความเหมาะสม
5. กรณีที่ผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมตั ิ หรือมีการเบี่ยงเบนจากแผนการวิจัยอย่างผิด
สังเกต ศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพมีหน้าที่ชว่ ยในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้วจิ ัย และหากไม่สาเร็จศูนย์วิจยั สุขภาพ
กรุงเทพมีหน้าที่แจ้งผู้มีอานาจตัดสินใจ พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
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7. แผนภาพกระบวนการ
กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายใน
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กรณีผู้วิจัยเป็นบุคคลภายนอก
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8. ช่องทางการสือ่ สาร และการอบรม
1. เอกสารแนวทางปฏิบัติแนวทางการดาเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จากัด (มหาชน) มีการแจ้งประกาศใช้เอกสารและการสืบค้นในระบบ e-Document
2. ศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพ บรรจุ S/P-BDMS-039 การดาเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท
กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด(มหาชน) ในการจัดอบรมของศูนย์วิจยั สุขภาพกรุงเทพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ผู้เสนอโครงการวิจัยในการดาเนินงานวิจัยในโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จากัด(มหาชน) ต้องผ่านการอบรมการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) มาไม่นานเกินกว่า 2 ปี โดย
แสดงหลักฐานพร้อมกับการยื่นเสนอโครงการวิจัย
9. การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ
การเฝ้าติดตาม
1. ศูนย์วจิ ัยสุขภาพกรุงเทพร่วมรับฟังและสนับสนุนขั้นตอนเริ่มต้น (Project initiation) ก่อนการเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
2. ผู้วิจัยหลักมีหน้าที่รายงานผลการดาเนินการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ผู้วิจัยหลักมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลในกรณีที เกิด Adverse Drug Reaction (ADR), Adverse Event
(AE), Serious Adverse Event (SAE) หรือ Participant Impact Event ทุกราย และทาการป้องกันการเกิดซ้า
หรือ ป้องกันการเกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ หรือ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนกาหนด หรือ ตามที่ระบุไว้ในแนวทางการปฎิบัติการวิจัยที่ดี (ICH Good Clinical Practice
Guideline)
การวัดกระบวนการบริการ
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ดาเนินการตามแผน โดยใช้ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าและรายงานการติดตาม
ผล
10. เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
1. F/M-04-RSD-014: แบบฟอร์มลงทะเบียนงานวิจัย
2. F/M-04-RSD-015: แบบฟอร์มขอทุนดาเนินโครงการวิจยั ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด
(มหาชน) (Requisition Form for Research Grant of Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd.)
11. เอกสารอ้างอิง
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2007). ICH Good clinical practice guideline ฉบับภาษาไทย.
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