คำสัง่ ประธำนคณะผู้บริ หำร กลุม่ ๑
ที่ สน.ผบ. ๐๑๒/ ๒๕๖๓
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมกำรจริ
้
ยธรรมกำรวิจยั ในคน
(Institutional Review Board: IRB)
เพื่อให้ กำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนงำนวิจยั ของโรงพยำบำลกรุ งเทพสำนักงำนใหญ่ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้ องกับ
นโยบำยกำรพัฒ นำงำนวิชำกำรและกำรวิจัยของโรงพยำบำล และมีมำตรกำรที่เหมำะสมในกำรพิทักษ์ สิทธิ ของผู้ที่ เข้ ำร่ วมใน
โครงกำรวิจัยตำมมำตรฐำนสำกล จึงเห็นสมควรให้ แต่งตังคณะกรรมกำรจริ
้
ยธรรมกำรวิจัย ในคน (Institutional Review Board:
IRB) ดังรำยนำมต่อไปนี ้
กรรมการหลัก
๑.
ประธำนฝ่ ำยแพทย์ บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชกำร จำกัด (มหำชน)
นพ.ตฤณ
จำรุมิลนิ ท
เป็ น
ที่ปรึกษำ
๒.
อดีตหัวหน้ ำภำควิชำวิสญ
ั ญีวิทยำและอดีตประธำนคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน
คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
พญ.จริ ยำ
เลิศอรรฆยมณี
เป็ น
ที่ปรึกษำ
๓.
ผู้อำนวยกำรศูนย์ผ้ มู ีบตุ รยำก
นพ.สมบูรณ์
คุณำธิคม
เป็ น
ประธำน
๔.
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์เวชศำสตร์ ฟืน้ ฟูกรุงเทพ
นพ.พิพฒ
ั น์
ชุมเกษี ยร
เป็ น
กรรมกำร
๕.
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์เบำหวำน ไทรอยด์ และต่อมไร้ ทอ่ กรุงเทพ
พญ.รุ่งทิพย์
ด่ำนศิริกลุ
เป็ น
กรรมกำร
๖.
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์กมุ ำรเวชกรุงเทพ
พญ.สุพิศ
กิจมังสำ
เป็ น
กรรมกำร
๗.
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์สง่ เสริ มสุขภำพและศูนย์อำชีวอนำมัย
พญ.อรพินท์
มุกดำดิลก
เป็ น
กรรมกำร
๘.
ตัวแทนแพทย์ ห้ องผ่ำตัดโรงพยำบำลหัวใจกรุงเทพ
นพ.เพิ่มยศ
เรื องสกุลรำช
เป็ น
กรรมกำร
๙.
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์อำยุรกรรมมะเร็ งวัฒโนสถ
พญ.เลิศลักขณำ
ภูพ่ ฒ
ั น์
เป็ น
กรรมกำร
๑๐. ตัวแทนแพทย์ ศูนย์ทนั ตกรรมกรุงเทพ
ทญ.วลัยลักษณ์
เกียรติธนำกร
เป็ น
กรรมกำร
๑๑. ตัวแทนจำกฝ่ ำยวิชำกำรพยำบำล
คุณสุนนั ทำ
สวรรค์ปัญญำเลิศ
เป็ น
กรรมกำร
๑๒. ตัวแทนจำกศูนย์คณ
ุ ภำพ
คุณอัญชลี
วิทยำพิพฒ
ั น์
เป็ น
กรรมกำร
๑๓. นักสถิติและตัวแทนที่ไม่ใช่บคุ ลำกรด้ ำนกำรแพทย์
คุณนิธิวดี
ศิริแสง
เป็ น
กรรมกำร
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๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ตัวแทนประชำชนที่ไม่ใช่บคุ ลำกรของโรงพยำบำล
ดร.สุดำรัตน์
มโนเชี่ยวพินิจ
ตัวแทนประชำชนที่ไม่ใช่บคุ ลำกรของโรงพยำบำล
คุณสุทธิพล
อุดมพันธุรัก
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์คณ
ุ ภำพชีวติ วัฒโนสถ
พญ.ลักษมี
ชำญเวชช์
ตัวแทนจำกฝ่ ำยเภสัชกรรม
ภญ.สุไมพร
กรุดพันธ์
เจ้ ำหน้ ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคน
คุณนวนพ
เศตะพรำหมณ์

เป็ น

กรรมกำร

เป็ น

กรรมกำร

เป็ น

กรรมกำรและเลขำนุกำร

เป็ น

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

เป็ น

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

กรรมการเสริม
๑.
ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจยั คลินิก คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
พญ.สมฤดี
ฉัตรสิริเจริ ญกุล
เป็ น
กรรมกำร
๒.
หัวหน้ ำสำขำวิชำเวชพันธุศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
นพ.มำนพ
พิทกั ษ์ ภำกร
เป็ น
กรรมกำร
๓.
เลขำนุกำรชมรมจริ ยธรรมกำรวิจยั ในคนในประเทศไทย
นพ.สุธี
พำนิชกุล
เป็ น
กรรมกำร
๔.
ตัวแทนแพทย์ คลินิกศัลยกรรมและแพทย์นิติเวช โรงพยำบำลกรุงเทพ
นพ.วิรัติ
พำณิชย์พงษ์
เป็ น
กรรมกำร
๕.
ตัวแทนแพทย์ ศูนย์อำยุรกรรมมะเร็ งวัฒโนสถ โรงพยำบำลวัฒโนสถ
นพ.สุรชัย
สีตวำริ น
เป็ น
กรรมกำร
๖.
ตัวแทนแพทย์ หน่วยโลหิตวิทยำและมะเร็ งในเด็ก โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ ำ
นพ.ปิ ยะ
รุจกิจยำนนท์
เป็ น
กรรมกำร
๗.
ตัวแทนทันตแพทย์ ภำควิชำทันตกรรมอนุรักษ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ มหำวิทยำลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ทญ.ณปภำ
เอี่ยมจิรกุล
เป็ น
กรรมกำร
๘.
ตัวแทนพยำบำล คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
คุณพรศรี
ศรี อษั ฎำพร
เป็ น
กรรมกำร
๙.
ตัวแทนจำกสำขำอรรถบำบัด คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
ดร.ศรี วิมล
มโนเชี่ยวพินิจ
เป็ น
กรรมกำร
๑๐. ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกฏหมำย
ดร.อำนำจ
บุบผำมำศ
เป็ น
กรรมกำร
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
๑. พิจำรณำทบทวนโครงกำรวิจยั ที่จะดำเนินกำรภำยในโรงพยำบำลกรุงเทพสำนักงำนใหญ่ รวมถึงโครงกำรวิจยั ของ
โรงพยำบำลในเครื อข่ำยเฉพำะที่ร้องขอ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมโครงกำรวิจยั ได้ รับกำรปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี ควำมปลอดภัย
และควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี ตำมหลักจริ ยธรรมกำรวิจยั ที่เป็ นมำตรฐำนสำกล
๒. จัดอบรม ให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจด้ ำนจริ ยธรรมกำรวิจัยแก่ผ้ ูวิจัย ทีมวิจัย และผู้ที่สนใจของโรงพยำบำลกรุ งเทพ
สำนักงำนใหญ่และโรงพยำบำลในเครื อ
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๓.
๔.
๕.

พักหรื อยุติกำรรับรองโครงกำรวิจยั ที่เบี่ยงเบนไปจำกโครงกำรที่คณะกรรมกำรอนุมตั ิหรื อโครงกำรวิจยั ที่พบควำม
เสีย่ งต่อกำรเกิดเหตุกำรณ์ ไม่พงึ ประสงค์ร้ำยแรงต่อผู้เข้ ำร่วมโครงกำรวิจยั
จัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงสม่ำเสมอทุก ๑ เดือน หรื อตำมควำมจำเป็ นและเห็นควร เพื่อติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของ
กำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรบริ หำรด้ ำนกำรแพทย์ (Medical Executive Committee: MEC) เป็ น
ประจำทุกไตรมำส หรื อตำมควำมจำเป็ นและเห็นควร

ทังนี
้ ้ ให้ ยกเลิกคำสัง่ ที่ สน.ผบ. ๐๑๒/ ๒๕๖๐: นศ. และให้ คำสัง่ นี ้มีผลตังแต่
้ วนั ที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๓ เป็ นต้ นไป

สัง่ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๓

(แพทย์หญิงปรมำภรณ์ ปรำสำททองโอสถ)
ประธำนคณะผู้บริ หำร กลุม่ ๑
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Chief Executive Officer – Group 1
Executive Order No. 012/ 2020
Subject: Establishment of the Institutional Review Board (IRB)
In order to ensure the intellectual research activities of the hospital will be conducted efficiently in accordance
with the research and academic development policy and the internationally accepted standard measures to protect the
rights and welfare of human subjects, it is essential to inaugurate a committee responsible for this subject. In this
connection, the “Institutional Review Board” has been established with the following appointees:
Full Board Committee:
1. Chief Medical Officer, Bangkok Dusit Medical Services PLC.
Dr. Trin
Charumilind
as
Consultant
2. Former Head of Department of Anesthesiology and Former Chairman of Siriraj Institutional Review
Board, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Dr. Jariya
Lertakyamanee
as
Consultant
3. Director of Fertility Center
Dr. Somboon
Kunathikom
as
Chairperson
4. Representative from Physician, Bangkok Rehabilitation Center
Dr. Pipat
Chumkasian
as
Committee
5. Representative from Physician, Bangkok Diabetes Thyroid and Endocrine Center
Dr. Rungthip
Dansirikul
as
Committee
6. Representative from Physician, Bangkok Child Health Center
Dr. Supit
Kitmungsa
as
Committee
7. Representative from Physician, Bangkok Health Promotion Center and Occupational Health Center
Dr. Orapin
Mookdadilok
as
Committee
8. Representative from Physician, Cardiac Surgical Operating Room
Dr. Permyos
Ruengsakulrach
as
Committee
9. Representative from Physician, Medical Oncology Center
Dr. Lertlakana
Bhoopat
as
Committee
10. Representative from Physician, Bangkok Dental Center
Dr. Valailuck
Kiatthanakorn
as
Committee
11. Representative from Nursing Professional Training
Khun Sununtha
Sawanpanyalert
as
Committee
12. Representative from Total Quality and Cost Improvement Center
Khun Unchalee
Wittayapipat
as
Committee
13. Representative from Statistic Analyst and Non-Medical Professional
Khun Nithiwadee
Sirisang
as
Committee
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14.
15.
16.
17.
18.

Independent Representative
Dr. Sudarat
Manochiopinij
as
Independent Representative
Khun Suthipol
Udompunthurak
as
Representative from Physician, Supportive Care Center
Dr. Laksamee
Chanvej
as
Representative from Pharmacy Division
Khun Sumaiporn
Groodpanta
as
Officer, Institutional Review Board Office
Khun Nawanop
Seatapramana
as

Committee
Committee
Committee and Secretary
Committee and Assistant Secretary
Committee and Assistant Secretary

Alternate Committee:
1. Director of Siriraj Clinical Research Center
Dr. Somruedee
Chatsiricharoenkul
as
Committee
2. Director of Department, Division of Medical Genetics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Dr. Manop
Pitakpakorn
as
Committee
3. Secretary of Forum for Ethical Review Committees in Thailand (FERCIT)
Dr. Suthee
Panichkul
as
Committee
4. Representative from Physician, Surgery Clinic and Forensic Medicine, Bangkok Hospital
Dr. Viratt
Panichabhongse
as
Committee
5. Representative from Physician, Medical Oncology Center, Wattanosoth Hospital
Dr. Surachai
Sitawarin
as
Committee
6. Representative from Physician, Pediatric Cancer and Hematologic Disorder, Phramongkutklao Hospital
Dr. Piya
Rujkijyanont
as
Committee
7. Representative from Dentist, Department of Conservative Dentistry and Prosthodontics,
Srinakharinwirot University
Dr. Napapa
Aimjirakul
as
Committee
8. Representative of Faculty of Nursing, Mahidol University
Khun Pornsri
Sriussadaporn
as
Committee
9. Representative from Lawyer
Dr. Amnart
Bubparmard
as
Committee
10. Representative from Division of Speech-Language Therapy, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
Dr. Sriwimon
Manochiopinig
as
Committee
Roles and Responsibilities
1. To review and determine the research projects conducted in the Bangkok Hospital Headquarters and
other hospitals in BDMS network hospitals as requested to protect the honor, rights, safety and
wellbeing of participants and comply with international research ethical code of conducts.
2. To conduct the training in Institutional Review Board and ethical code of conducts for all research
personal in Bangkok Hospital Headquarters and BDMS network hospitals.
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3.

4.
5.

To temporarily suspend or terminate the research project which deviates from the approval or the
projects which may pose high risks of the undesirable or detrimental outcomes for all research
participants.
The Committee shall organize and arrange to have a regular meeting to monitor the progress and
resolve problems, at least once a month.
Report progress of implementation to the Medical Executive Committee (MEC) on quarterly basis or
more frequently, as necessary or deemed appropriate.

The senior management hereby revokes the previous order no. 01 2 / 2017 : ns. This order is effective from
16 March 2020.
th

Date order issued: 16th March 2019

(Poramaporn Prasarttong-Osoth, M.D.)
Chief Executive Officer – Group 1
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