
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน กรงุเทพมหำนคร 

ค ำสัง่ ลงวนัท่ี เรือ่ง ประธำน 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
167/2543 

12 มกราคม 2543 แต่งตั้ง  คณะกรรมการพิจารณาและควบคุม
การวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร                 
(Ethical Committee of the Bangkok Met-
ropolitan Administration) 

นายวันชาติ ศุภจัตรุัส                 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

  

กรุงเทพมหานคร ที่ 
572/2544 

23 กุมภาพันธ์ 
2544 

แต่งตั้ง  คณะกรรมการพิจารณาและควบคุม
การวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร 
  

รองปลัดกรุงเทพมหานคร            
(สั่งราชการส านักการแพทย์
และส านกัอนามยั) 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
2643/2544 

27 สิงหาคม 2544 แต่งตั้ง  คณะกรรมการพิจารณาและควบคุม
การวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร 
  

รองปลัดกรุงเทพมหานคร               
(สั่งราชการส านักการแพทย์
และส านกัอนามยั) 

คณะกรรมการพิจารณาและ
ควบคุมการวิจัยในคนของ
กรุงเทพมหานคร ที่ 1/2545 

4 มกราคม 2545 แต่งตั้ง  คณะอนุกรรมการรา่งระเบียบและ
กฎเกณฑ์การพิจารณาและควบคุมการวิจัยใน
คนของกรุงเทพมหานคร 
  

ศาตราจารย์สุขิต เผา่สวัสด์ิ 

คณะกรรมการพิจารณาและ
ควบคุมการวิจัยในคนของ
กรุงเทพมหานคร ที่ 2/2554 

31 มีนาคม 2554 แต่งตั้ง คณะท างานยกรา่งวิธีด าเนินการ
มาตรฐานงานวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร 

นายสราวุฒิ สนธิแก้ว    
ผู้อ านวยการส านกั
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร ที่ 
3290/2556 

27 สิงหาคม 2556 แต่งตั้ง  คณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร 

นายประพาศน์ รัชตะ-
สัมฤทธ์ิ             

รองผูอ้ านวยการส านัก
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร ที่ 
3744/2556 

7 ตุลาคม 2556 แต่งตั้ง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนกรุงเทพมหานคร                                   
Bangkok Metropolitan Administration 
Ethics Committee (BMAEC) 

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ                        
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
3819/2556 

11 ตุลาคม 2556 แต่งตั้ง  คณะกรรมการปรับปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐานงานวิจัยในคนของ
กรุงเทพมหานคร 

นายประพาศน์ รัชตะ-
สัมฤทธ์ิ             

รองผูอ้ านวยการส านัก
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร ที่ 
1660/2559 

1 มิถุนายน 2559 แต่งตั้ง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร 
(กรรมการเสริม)และคณะที่ปรึกษาพิจารณา
งานวิจัยในคน 

นางวันทนีย์ วัฒนะ                   
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
ควำมเป็นมำ 



ค ำสัง่ ลงวนัท่ี เรือ่ง ประธำน 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
448/2560 

6 กุมภาพันธ์ 2560 แต่งตั้ง  คณะกรรมการปรับปรุงวิธีด าเนินการ
มาตรฐานงานวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร 

นายสมชาย จึงมีโชค                         
รองผูอ้ านวยการส านัก
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร ที่ 
3259/2560 

1 พฤศจิกายน 
2560 

แต่งตั้ง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนกรุงเทพมหานคร และคณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (กรรมการเสริม) 
Bangkok Metropolitan Administration 
Human Research Ethics Committee 
(BMAHREC) 

นายพิชญา นาควัชระ                  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
3208/2561 

16 ตลุาคม 2561 แต่งตั้ง  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนกรุงเทพมหานคร 

นายสมชาย จึงมีโชค                         
รองผูอ้ านวยการส านัก
การแพทย ์

กรุงเทพมหานคร ที่ 
1692/2561 

21 พฤษภาคม 
2561 

แต่งตั้ง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนกรุงเทพมหานคร และคณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

นายพิชญา นาควัชระ                  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
4281/2561 

20 พฤศจิกายน 
2561 

แต่งตั้ง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนกรุงเทพมหานคร และคณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

นายพิชญา นาควัชระ                  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
1651/2562 

1 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้ง  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมิน
คุณภาพภายในส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในคน
กรุงเทพมหานคร 

ผศ.ดร.บุษบา  ศุภวัฒน์
ธนบดีผู้ช่วยคณบดีฯ วชิระ 

กรุงเทพมหานคร ที่ 
1038/2563 

24 เมษายน 2563 แต่งตั้ง  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
คนกรุงเทพมหานคร และคณะผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

ศาสตราจารย์พิเศษ มานติ                 
ศรีประโมทย ์

กรุงเทพมหานคร ที่ 
1267/2563 

11 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับ
ดูแลการวิจัย กรุงเทพมหานคร 

ศาสตราจารย์พิเศษ มานติ                 
ศรีประโมทย ์



 
หนงัสือวธีิด ำเนินกำรมำตรฐำนจริยธรรมกำรวจัิยในคน กรงุเทพมหำนคร 

SOP เรือ่ง อนมุติั 

เล่มที่ 1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการท าวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร                  
(BMA 01) 

นายสมัคร สุนทรเวช                     
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)       

วันที่ 27 สิงหาคม 2545 

เล่มที่ 2 วิธีด าเนินการมาตรฐานงานวิจัย กรุงเทพมหานคร 
(BMA 02.0) 

ม.ร.ว. สุขุพันธุ์ บริพัตร                   
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)       

วันที่ 13 มกราคม 2557 

เล่มที่ 3 วิธีด าเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร                                     
(BMAHREC 02.1) 

พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง       
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)       

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 

 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวจัิยในคน กรงุเทพมหำนคร 

ค าสั่ง กรุงเทพมหานคร ที่ 3860/2546 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เรื่อง จัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรจริยธรรม 
กำรวิจัยในคน กรุงเทพมหำนคร  หัวหน้าส านักงานฯ ผู้อ านวยการกองวิชาการ ส านักการแพทย์ 
 
หน้าที่ 

1. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามวิธีด าเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยกรุงเทพมหานคร 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยผู้ให้ทุนวิจัย บุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก 

3. พัฒนา สนับสนุน ให้ค าแนะน า และประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 

4. รวบรวม เก็บรักษาเอกสารโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจนสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5. ให้ค าปรึกษาแก่นักวิจัยในการด าเนินการเพ่ือขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

6. ติดตามโครงการวิจัยที่ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 



 
วสิยัทศัน ์

 
พนัธกิจ 

       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  กรุงเทพมหานคร  มีการด าเนินงานตามมาตรฐานสากลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

       1. เพื่อพิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัยและเป็นอยู่ที่ดี ของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัยและชุมชนจาก
ภยันตรายอันเน่ืองมาจากการวิจัย 
       2. เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน มีคุณค่าเชิงวิชาการและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย
สากล 
       3. เพื่อมั่นใจว่าการวิจัยที่ก าลังด าเนินอยู่ยังคงมีความเหมาะสมทางจริยธรรม 

 
อ ำนำจหนำ้ท่ี 

       1. ด าเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็น
อาสาสมัครและชุมชน ในการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจ าเป็นของการวิจัย ตลอดจนก ากับดูแล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน รวมถึงการพิจารณาผลประโยชน์การขัดกันของ
ผลประโยชน์ของผู้วิจัย  ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
       2. อ่านและพิจารณากล่ันกรอง โครงร่างการวิจัยร่วมกันถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
ในการให้การรับรองหรือไม่รับรองโครงการวิจัยของข้าราชการหรือบุคลากรในหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร และโครงร่างการวิจัยของบุคคลภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ด าเนินการวิจัยในคน ใน
หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร 
       3. ติดตามประเมินต่อเนื่องโครงร่างการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ เพื่อไม่ให้มีปัญหา
ด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นจนสิ้นสุดโครงการ 
       4. ให้ความรู้  ค าแนะน า  และประชาสัมพันธ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่นักวิจัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง        


