
  

 

 

วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร     11     

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 02/03.0 

บทที่ 2 โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ข้อตกลงการรักษาความลับ การมีผลประโยชนทั์บซ้อน และการฝึกอบรมบุคลากร หน้า 1 จาก 16 หน้า 

เร่ิมใช้ 10 พ.ค. 2565 

บทที ่บทที ่22  
โครงสร้าง องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ   

ข้อตกลงการรักษาความลับ การมีผลประโยชนท์บัซ้อน และการฝึกอบรมบุคลากร  
Constitution, Composition, Responsibilities,  

Confidentiality Agreement, Conflict of Interest, and Training of Members 
 

 
เตรียมโดย :        คณะกรรมการปรบัปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานงานวิจยัในคน     
   กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนโดย :       คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 
 
รับรองโดย :  ................................................................. 
    (      ) 
   ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน  
          กรุงเทพมหานคร 
วันทีรั่บรอง :  ................................................................. 
 
อนุมัติโดย :           ................................................................. 
   (      ) 
                                               ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
วันทีอ่นุมัติ :      ................................................................. 
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1. วัตถุประสงค ์
  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration 
Human Research Ethics Committee, BMAHREC) ใช้ค าย่อว่า “คณะกรรมการฯ” เป็นคณะกรรมการที่
กรุงเทพมหานครแต่งตัง้ขึน้ เพื่อทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยในคน ใหเ้ป็นไปตามหลกัจรยิธรรมการวิจยัสากล 
คือ ปกปอ้งศกัด์ิศรี คุม้ครองสิทธิ ความปลอดภยั และ ความเป็นอยู่ทีดี่ของผู้เข้าร่วมการวิจัย และชมุชน โดยไม่
ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมายของราชอาณาจกัรไทย และขอ้บงัคบัของวิชาชีพ 
 

2. ขอบเขต 
วิธีด าเนินการมาตรฐาน ครอบคลุมขั้นตอนการแต่งตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

กรุงเทพมหานคร โครงสรา้ง การบริหารงาน องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ วาระการปฏิบัติงาน และหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ การเลือกและแต่งตัง้คณะผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นและกรรมการเสริม รวมถึงการจัดท าขอ้ตกลง
การรกัษาความลบั การจดัการการมีผลประโยชนท์บัซอ้น และการฝึกอบรมกรรมการฯและเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 

 

3. ความรับผิดชอบ 
  3.1   ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานคณะกรรมการฯ กรรมการฯ ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้น และหวัหนา้ส านกังานฯ  
 3.2   คณะกรรมการฯ มีหนา้ที่ด  าเนินงานตามขอบเขตที่ก าหนด โดยประสานงานกบัผูวิ้จยั ผู้สนบัสนนุทุน
วิจยั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน และการปฏิบตัิการวิจยัทางคลินิกที่ดี  
 

4. ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงสรา้งการบริหารงาน องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ 

และคณุสมบตัิ 
คณะกรรมการฯ 

2 แต่งตัง้ และก าหนดวาระการปฏิบตัิงานของ 
คณะกรรมการฯ 

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร  
และประธานคณะกรรมการฯ  

3 อ านาจหนา้ท่ี และหนา้ท่ีเฉพาะ ประธานคณะกรรมการฯ  
4 การลาออก การพน้จากต าแหน่ง และการแต่งตัง้กรรมการฯ 

เพื่อทดแทน 
ประธานคณะกรรมการฯ น าเสนอผูว่้าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

5 เลือกและแต่งตัง้คณะผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น  
และกรรมการเสริม 

ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร 
และประธานคณะกรรมการฯ 

6 ส านกังานคณะกรรมการฯ หวัหนา้ส านกังานฯ 
7 ขอ้ตกลงการรกัษาความลบั  ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 

8 จดัการกับผลประโยชนท์บัซอ้น   ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 
9 ฝึกอบรมดา้นจริยธรรมการวิจยั เลขานกุารคณะกรรมการฯ และหวัหนา้ส านักงานฯ 

5. วิธีปฏิบัต ิ
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5.1    โครงสร้างการบริหารงาน องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ และคุณสมบัติ 

  5.1.1    โครงสร้างการบริหารงาน 

               คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร  เป็นคณะกรรมการฯ ขึน้ตรงต่อ
ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานเป็นอิสระ และยตุิธรรมปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 

5.1.1.1 กรุงเทพมหานครจัดหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนกระบวนการ
พิจารณางานวิจัย เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ สามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น สถานที่ วัสด ุ
ครุภณัฑ ์บคุลากร การฝึกอบรม และค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ (composition) 

5.1.2.1    ประกอบดว้ยกรรมการประจ า (regular member) ไดแ้ก่ ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ ผูช้่วยเลขานุการ และกรรมการ รวมกันไม่เกิน 19 คน ซึ่งแต่งตัง้จากผูม้ีความรูค้วามสามารถทางดา้น
การแพทย ์พยาบาล สาธารณสขุ เภสชักรรม กฎหมาย จริยธรรมการวิจยัในคน ระเบียบวิธีวิจยัทางการแพทยห์รือ
สาธารณสขุหรือดา้นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และตวัแทนภาคประชาชน 

5.1.2.2  กรรมการเสริม (alternate member) เป็นผูท้รงคุณวฒุิ ท าพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัของโครงการวิจยั และเขา้รว่มประชมุพิจารณาโครงการวิจยัตามที่ประธานคณะกรรมการฯ รอ้งขอ 

5.1.3 คุณสมบัติ 
5.1.3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการฯ  

1)  โดยรวมมีความรูค้วามสามารถดา้นวิชาการและจรยิธรรมในการพิจารณา
โครงการวิจยั (competency) 

ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเขต 

คณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการฯ 

ส านักอนามัย 
 

ส านักการแพทย ์
 

14 ส านัก 

ปลัดกรุงเทพมหานคร 
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2)  มีบคุคลจากหลากหลายสาขาวิชา มีทัง้หญิงและชาย หลากหลายอาย ุ
(diversity/pluralism) 

3)  พิจารณาอย่างเป็นอิสระจากอิทธิพลของสถาบนั หรือผูส้นบัสนนุการวิจยั
(independence) 

4)  ท างานตามวิธีด าเนินการมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยั (transparency) 
5.1.3.2 คุณสมบัติของกรรมการฯ 

1)  ผ่านการอบรมดา้นจรยิธรรมการวิจยั (ICH-GCP และ HRP)  และควรมี
ประสบการณใ์นการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยั 

2)  ท าหนา้ที่เป็นคณะกรรมการฯ ดว้ยความสมคัรใจ 
3)  ยินยอมเปิดเผย ชื่อ อาย ุวฒุิการศกึษา อาชีพ ประวตัิการท างาน และ

หน่วยงานที่สงักดั ต่อสาธารณะ 
4)  ยินยอมเปิดเผย รายรบัและค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ที่เก่ียวขอ้งกับการท างานใน

ฐานะกรรมการฯ ต่อสาธารณะ  
5)  ยินยอมรกัษาความลบัของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั   
6)  ยินดีแจง้ต่อที่ประชมุคณะกรรมการฯ ในกรณีที่ตนเองมี หรือสงสยัว่ามี

ผลประโยชนท์บัซอ้นกบัโครงการวิจยั 
 

5.2   การแต่งต้ังและก าหนดวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

5.2.1 การแต่งต้ัง 
5.2.1.1 ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตัง้บุคคลผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณ์ใน

ดา้นจรยิธรรมการท าวิจยัในคนเป็นประธาน กรรมการ เลขานกุาร ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น หวัหนา้ส านกังานฯ 
5.2.1.2 ประธานคณะกรรมการฯ แต่งตัง้กรรมการเสริม โดยพิจารณาคดัเลือกจากบญัชี

รายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น เพื่อใหม้าท าหนา้ที่เช่นเดียวกันกับกรรมการฯ เช่น การพิจารณาและลงมติตัดสิน
โครงรา่งการวิจยั 

5.2.1.3 ภายหลงัการแต่งตัง้คณะกรรมการฯ  หัวหนา้ส านักงานฯ ติดต่อขอประวัติจาก
กรรมการฯ (AO 04.1) โดยเป็นขอ้มลูที่ทนัสมยั (ไม่เกิน 2 ปี) และประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ย: ชื่อ สกลุ อาย ุเพศ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกัด คุณวุฒิ และวิชาชีพ ประวัติการอบรมจริยธรรมการวิจัย เพื่อจัดเตรียมแบบ
บญัชีรายชื่อคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร (AO 04.2) 

5.2.2 วาระการปฏิบัติงาน  
5.2.2.1 ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

นบัแต่วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ หรือตามที่ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตัง้ และอาจไดร้บัการแต่งตัง้อีกได ้  
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เม่ือครบก าหนดวาระ หากยงัมิไดแ้ต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม่ ใหก้รรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม่ 

5.2.2.2 คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกรรมการเสริม มีวาระการปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกบักรรมการฯ  
 

5.3 อ านาจหน้าที ่และหน้าทีเ่ฉพาะ 
5.3.1   อ านาจหน้าที ่

5.3.1.1   ด าเนินการตามสมควรเพื่อปกป้องศักด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เขา้ร่วมการวิจัยและชุมชนในโครงการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชนแ์ละความจ าเป็นของ
โครงการวิจัย ตลอดจนก ากับดูแลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจริยธรรมการวิจัย รวมถึงการพิจารณา
ผลประโยชน ์การขดักนัของผลประโยชนข์องผูวิ้จยั ผูส้นบัสนุนและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

5.3.1.2  ก าหนดประเภทความเสี่ยงของโครงการวิจยัในคน 
5.3.1.3    อ่าน และพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยร่วมกันถึงความชอบธรรมด้าน

จริยธรรมการวิจัย และออกหนังสือรับรองโครงร่างการวิจัยที่ท  าโดยข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากร
กรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบตัิงานในหน่วยงานสงักัดกรุงเทพมหานคร หรือบุคคลอื่นที่เขา้มาท าการวิจยัในหน่วยงาน
สงักดักรุงเทพมหานคร  

5.3.1.4    ติดตาม ประเมินต่อเนื่องโครงร่างการวิจัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ เป็นระยะ
จนกว่าจะสิน้สุดโครงการ รวมถึงการตรวจเยี่ยมสถานที่ด าเนินการวิจัยเพื่อก ากับดูแลการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนการวิจยั 

5.3.1.5    ใหค้วามรู ้ค าแนะน า และประชาสัมพันธ์ดา้นจริยธรรมการวิจัยในคน แก่ผู้วิจัย
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

5.3.1.6 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในสาขาต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกใหท้ า
หนา้ที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห ์สรุปประเด็น ใหค้วามเห็นหรือน าเสนอโครงรา่งการวิจยั 

5.3.1.7 ด าเนินงานตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน  
5.3.1.8 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

5.3.2    หน้าทีเ่ฉพาะ 

5.3.2.1  ประธานคณะกรรมการฯ 

1) ด ารงไวซ้ึ่งการท างานของคณะกรรมการฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการจรยิธรรม 
สอดคลอ้งกบักฎหมายไทยและมาตรฐานสากล 

2) ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในวิธีด าเนินการมาตรฐาน และ
สรุปผลการลงมติเมื่อสิน้สดุการอภิปรายโครงรา่งการวิจยั 
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3) ลงนามในหนังสือรบัรองโครงร่างการวิจัย และเอกสารส าคัญต่างๆของ
คณะกรรมการฯ  

4) เป็นผู้เรียก ประชุมกรณีพิเศษ  ส  าหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการการ
พิจารณาและลงมติ โดยคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชมุตามก าหนดปกติ 

5) มอบหมายภารกิจต่างๆ ใหก้รรมการฯ หวัหนา้ส านกังานฯ และเจา้หนา้ที่
ส  านกังานฯ 

6) ส่งเสริมคณ ะกรรมการฯ ให้มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัใหแ้ก่องคก์ร 

7) แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการฯ หรือคณะท างานไดต้ามความเหมาะสม 

8) มอบหมายผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนประธานกรรมการ ในบางภารกิจ เช่น การ
เป็นประธานในที่ประชมุ การลงนามในหนงัสือรบัรองโครงรา่งการวิจยั เป็นตน้  

9) ราย งานการปฏิ บั ติ งาน ของคณ ะกรรมการฯ  ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ปีละ 1 ครัง้ 

5.3.2.2  รองประธานคณะกรรมการฯ  

1) เป็นประธานที่ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่สามารถมา
ประชมุได ้

2) ปฏิบตัิหนา้ที่แทนประธานคณะกรรมการฯ ในภารกิจตามที่ประธานคณะ
กรรมการฯ มอบหมาย เช่น การลงนามในหนงัสือรบัรองโครงการวิจยั 

5.3.2.3  เลขานุการคณะกรรมการฯ 
1) ดแูลและบรหิารจดัการ การด าเนินงานภายในคณะกรรมการฯ ใหเ้ป็นไป

ดว้ยความเรียบรอ้ยตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
2) ก าหนดประเภทของการพิจารณาและผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยเพื่อ

พิจารณาครัง้แรก  
3) ก าหนดผูท้บทวนเพื่อการประเมินต่อเนื่องโครงร่างการวิจยัภายหลงัไดร้บั

การรบัรอง 
4) เป็นผู้ทบทวนพิจารณารายการต่อไปนีแ้ละเสนอความเห็นต่อประธาน

คณะกรรมการฯ หรือที่ประชมุเพื่อตดัสิน 
  -  การยกเวน้การพิจารณาดา้นจรยิธรรมการวิจยั   

  -  รายงานส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่มีการแกไ้ขเล็กน้อยตาม
มติคณะกรรมการฯ 
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 -  รายงานเรื่องรอ้งเรียนที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั 
5) ตรวจสอบองคป์ระชมุคณะกรรมการ 
6) ตรวจความเรียบร้อยของเอกสารที่ เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯเตรียมไว้

ประกอบการประชมุ 
7) บันทึกการประชุมหรือก ากับดูแลการบันทึกประชุมของเจ้ าหน้าที่

ส  านกังานฯ 
8) เป็นตวัแทนของคณะกรรมการฯ ในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับ

การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ กบัองคก์รทางจรยิธรรมที่เก่ียวขอ้ง 
9) พิจารณาใหม้ีการฝึกอบรมดา้นจรยิธรรมการวิจยัแก่กรรมการฯ กรรมการ

เสรมิ และเจา้หนา้ที่ส  านกังาน 
10) รบัผิดชอบภารกิจตามที่ประธานกรรมการ มอบหมาย  

  5.3.2.4   ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการฯ 
1)   ปฏิบตัิหนา้ที่แทนในกรณีที่เลขานกุารฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
2)   ปฏิบตัิภารกิจตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เลขานกุารฯ มอบหมาย 

 5.3.2.5   กรรมการฯ  
 1)  เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการฯ 
 2)  ทบทวน พิจารณา อภิปราย และลงมติตดัสินโครงรา่งการวิจยั 
  3)  ธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งความลบัเอกสารโครงการวิจัย เอกสารที่เก่ียวขอ้ง และการพิจารณา

ตดัสินในที่ประชมุ 
 4)  แจง้ประธานคณะกรรมการฯ หากมีผลประโยชนท์บัซอ้นในวาระใด ๆ ของการประชมุ 
 5.3.2.6   ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น (ที่ปรกึษาอิสระ) 

 ท าหนา้ที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห ์สรุปประเด็นและใหค้วามเห็นโครงรา่งการ
วิจยัเฉพาะดา้น ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 5.3.2.7   กรรมการเสรมิ 
    1)  เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการฯ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย และใหม้ีอ านาจ
หนา้ที่เหมือนกรรมการฯ 
     2)  ปฏิบตัิภารกิจตามที่ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมาย 

5.4 การลาออก การพ้นจากต าแหน่ง และการแต่งต้ังกรรมการทดแทน 
5.4.1  การลาออก 

  กรรมการฯ ที่ลาออกก่อนครบวาระการปฏิบัติงาน แสดงความจ านงมายังประธาน
กรรมการฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร  
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5.4.2  การพ้นจากต าแหน่ง 

 การพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการปฏิบตัิงาน เม่ือ 
  1)  ตาย 
  2)  ลาออก 
  3)  เป็นบคุคลลม้ละลาย   

 4)  เป็นบคุคลไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
 5)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เวน้แต่โทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 6)  มีเหตุบกพร่องอย่างมากต่อหนา้ที่  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างรา้ยแรง และ

กรรมการฯ มีมตมิากกว่ากึ่งหนึ่ง เห็นสมควรใหอ้อกจากต าแหน่ง 
 7)  ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครสั่งใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 

5.4.3   การแต่งตัง้กรรมการทดแทน 
  ในกรณีที่มีกรรมการฯ ลาออกหรือพ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ ประธานกรรมการฯ จะ

น าเสนอชื่อกรรมการทดแทน เพื่อขอรบัการแต่งตัง้จากผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร ทัง้นีผู้ท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้แทน
จะอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ไวแ้ลว้  กรณีวาระที่เหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งรอ้ย
แปดสิบวนั อาจไม่แต่งตัง้กรรมการแทน 
 

5.5 การเลือกและแต่งต้ังคณะผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และกรรมการเสริม 
5.5.1      หวัหนา้ส านกังานฯ จดัท าบญัชีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในสาขาต่างๆ ที่ตอ้งการ 

พรอ้มทัง้ขอเอกสารประวตัิและผลงาน (AO 04.1) ทัง้ภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร  
5.5.2  คณะกรรมการฯ คดัเลือก และรบัรองคณุวฒุิของผูเ้ชี่ยวชาญที่ถกูเสนอชื่อ  
5.5.3 หวัหนา้ส านกังานฯ ท าหนงัสือเสนอต่อผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะ

ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
5.5.4 คณะกรรมการฯ คดัเลือกผูท้ี่มีคุณสมบัติตาม 5.1.3 จากบญัชีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้น มาเป็น ‘กรรมการเสรมิ’  เพื่อใหม้าท าหนา้ที่เช่นเดียวกนักบักรรมการฯ 
5.5.5  ในกรณีที่ตอ้งการผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นนอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นค าสั่งแต่งตัง้ ให ้

เลขานกุารคณะกรรมการฯ เป็นผูค้ดัเลือกผูเ้ชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในแต่ละโครงการวิจยั 
5.6  ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร 

5.6.1  หวัหนา้ส านกังานฯ  มีหนา้ที่ดงันี ้

1) แจ้งให้กรรมการฯ ผู้วิจัย และผู้ให้ทุนวิจัย ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ แนวทางจริยธรรม 
ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการมาตรฐาน ของคณะกรรมการฯ 
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2) ก ากบัดแูลเว็บไซตข์องส านกังานฯ ใหม้ีความทนัสมยั บคุคลทั่วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้

3) ประสานงานกับผู้วิจัย และ/หรือ ผู้ประสานงานโครงการวิจัย ในงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ไดแ้ก่ โครงรา่งการวิจยัเพื่อพิจารณาครัง้แรก และรายงานต่างๆ ภายหลงัการรบัรอง 

4) ก ากบัดแูลความกา้วหนา้ของการทบทวนโครงรา่งการวิจยัและรายงานต่างๆ ภายหลงัการ
รบัรอง ใหเ้ป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด รวมทัง้ก ากับดแูล การตรวจสอบ และการจดัเตรียมเอกสารใหค้รบถว้น 
ส าหรบัใหค้ณะกรรมการฯ ทบทวน  

5) บริหารจัดการและก ากับดูแลการจัดเก็บเอกสารโครงการวิจยัเพื่อพิจารณาครัง้แรกและ
การพิจารณาต่อเนื่องของโครงการที่ผ่านรบัรอง และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ก ากับดแูลการรกัษาความลบั
ของขอ้มลูของคณะกรรมการฯ 

6) จัดระบบข้อมูลคณะกรรมการเก่ียวกับประวัติ การอบรมดา้นจริยธรรม และข้อมูลการ
แสดงผลประโยชนท์บัซอ้น 

7) บริหารจัดการ และก ากับดูแลการด าเนินงานภายในส านักงานฯ  ใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ยตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน 

8) ประสานงานกับเลขานุการ ฯ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม
วิธีด าเนินการมาตรฐาน 

9) ประสานงานกับประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการ ฯ ในการเตรียมการประชุม
พิจารณาโครงรา่งการวิจยัโดยคณะกรรมการฯ และการพิจารณาโครงการวิจยัแบบเรว็ 

10) จดัเตรียมการประชุมของคณะกรรมการฯ ระเบียบวาระ รายงานการประชุม รวมทัง้การ
จดัสง่เอกสารต่างๆ ใหก้รรมการฯ การก าหนดวนัประชมุ และก ากบัดแูลใหค้รบองคป์ระชมุ 

11) ตรวจความเรียบรอ้ยของเอกสารที่เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ เตรียมไวป้ระกอบการประชมุ  

12) เก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม ระบบเอกสารและเอกสาร
ส าคญัของคณะกรรมการฯ 

13) จัดระบบ วิธีการเก็บรักษา การสืบค้นโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เก่ียวข้อง การ
เตรียม แจกจ่ายเอกสารโครงรา่งการวิจยั  

14) จดัใหม้ีการเตรียม พิจารณา ทบทวน แจกจ่ายวิธีด าเนินการมาตรฐาน และแนวปฏิบตัิ 
15) ด าเนินการจดัท าคู่มือปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 

16) ให้ค าแนะน า ควบคุม และก ากับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ให้
เป็นไปตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน และคู่มือปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 

17) จัดใหม้ีการฝึกอบรมดา้นจริยธรรมการวิจัยแก่กรรมการฯ กรรมการเสริม ผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้น และเจา้หนา้ที่ส  านกังาน 
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18) บรหิารจดัการงบประมาณของส านกังานฯ ตามระเบียบที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

19) บรหิารจดัการงานบคุคลตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  
20) จดัท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการฯ 

 5.6.2  เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ  มีหนา้ที่ดงันี ้

1) ตรวจรบัเอกสารโครงรา่งการวิจยั ใหข้อ้มลูกบัผูม้าติดต่อ 

2) ช่วยหัวหนา้ส านักงานฯ ในดา้นการบริหารจัดการ และการประสานงานกับผูวิ้จัยหลกั 
ผูส้นบัสนนุการวิจยั และสถาบนัการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

3) ด าเนินงานตามวิธีด าเนินการมาตรฐาน  

4) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย   
 

5.7   ข้อตกลงการรักษาความลับ 

5.7.1   กรรมการฯ กรรมการเสริม และเจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ ตอ้งอ่าน ยอมรบั และลงนาม ระบุ
วนัที่ ที่ลงนามในขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของโครงการวิจยั (AO 05.1 และ AO 05.2) ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อ
รกัษาความลบัของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  เอกสารโครงรา่งการวิจยั ขอ้มลูเก่ียวกับ
อาสาสมคัร และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ยอมรบัและปฏิบตัิตามแนวทางที่ระบุไวใ้นวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
เอกสารดงักลา่วจะเก็บรกัษาไวท้ี่ส  านกังานฯ 

5.7.2  ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ผูส้งัเกตการณ์ ผูเ้ขา้เยี่ยมชม และผู้ตรวจเยี่ยม ตอ้งอ่าน ยอมรบั 
และลงนาม ระบุวนัที่ ที่ลงนาม ในขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของโครงการวิจยั (AO 05.3) และยอมรบัที่จะปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงที่แสดงไว ้เอกสารดงักลา่วจะเก็บรกัษาไวท้ี่ส  านกังานฯ 

5.7.3  กรรมการฯ กรรมการเสริม เจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน ต ้อง
ตระหนักถึงความส าคัญของ การรักษาความลับ ของข้อมูลในโครงร่างการวิจัย กระบวนการพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

5.8   การจัดการกับผลประโยชนท์ับซ้อน 

5.8.1  คณะกรรมการฯ ตอ้งอ่าน ยอมรบั และลงนาม ระบุวนัที่ ที่ลงนาม ในข้อตกลงการจดัการ
กบั ผลประโยชน์ทับซ้อน (AO 06) เอกสารดงักลา่วจะเก็บรกัษาไวท้ี่ส  านกังานฯ 

5.8.2 เม่ือมีการรอ้งขอ คณะกรรมการฯ เต็มใจและยินยอมที่จะเปิดเผย ชื่อ อาย ุวฒุิการศกึษา 
อาชีพ ประวัติการท างาน และหน่วยงานที่สงักัด รวมถึงรายรบั และค่าใชจ้่ายทัง้ปวง (ถ้ามี) ที่เก่ียวข้องกับการ
ท างานในฐานะกรรมการฯ ต่อสาธารณะ  

5.8.3  ในการพิจารณาโครงร่างการวิจยัใดๆ ที่กรรมการฯ มีผลประโยชนท์บัซอ้น เช่น ในฐานะที่
เป็นผูวิ้จัยหลกั ผูวิ้จยัร่วม ในเรื่องเดียวกัน หรือมีส่วนร่วมกับผูใ้หทุ้นสนับสนุนการวิจัย เป็นตน้ กรรมการฯ ผูน้ั้น 
ตอ้งเปิดเผยการมีผลประโยชนท์ับซอ้นเมื่อเริ่มการประชุม และตอ้งออกจากหอ้งประชุมในขณะที่มีการพิจารณา
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โครงร่างการวิจยันัน้ๆ ทัง้นีอ้าจใหข้อ้มลูและขอ้คิดเห็นแก่คณะกรรมการฯ ไดเ้มื่อไดร้บัการสอบถาม แต่ตอ้งไม่เขา้
รว่มในการลงมติในโครงร่างการวิจยันัน้ๆ รวมทัง้ตอ้งรกัษาความลบัอนัเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูในโครงร่างการวิจยั การ
อภิปราย ผลการลงมติของที่ประชมุคณะกรรมการฯ และขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

 

5.9   การฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย 

5.9.1     คณะกรรมการฯ ตอ้งมีพืน้ฐานความรูท้ี่หลากหลายและทนัสมยั อย่างนอ้ยในเรื่องต่อไปนี ้
5.9.1.1  วิธีการด าเนินการมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยั กรุงเทพมหานคร 
5.9.1.2    แนวทางปฏิบตัิทางจรยิธรรมการวิจยัในคนสากล ไดแ้ก่  
  1) การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกทีดี่  
  2) ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก  
  3) หลกัจรยิธรรมการท าวิจยัในรายงานเบลมองต ์
 4) แนวทางด้านจริยธรรมการท าวิจัยของสภาองค์กรนานาชาติด้าน

วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
 5) แนวทางการด าเนินการส าหรบัคณะกรรมการดา้นจริยธรรมขององคก์าร

อนามยัโลก 
5.9.1.3   แนวทางปฏิบตัิทางจรยิธรรมการวิจยัในประเทศ ไดแ้ก่ มาตรฐานคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวิจยัในคน ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  
5.9.1.4   ประเด็นจรยิธรรมการวิจยัในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสงัคม  
5.9.1.5   ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัในมนษุย ์
5.9.1.6   กระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อประกนัคณุภาพการปฏิบตัิงาน 

5.9.2    เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 
5.9.2.1  ตอ้งมคีวามรูใ้นวิธีการด าเนินการมาตรฐานจรยิธรรมการวิจยั กรุงเทพมหานคร 

และกระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อประกนัคณุภาพการปฏิบตัิงาน 
5.9.2.2  ควรมีพืน้ฐานความรู ้ในเรื่อง ตามขอ้ที่ 5.8.1.2 - 5.8.1.5 

5.9.3    คณะกรรมการฯ และเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ ตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม ประชมุ สมัมนา ดงูาน 
จรยิธรรมการวิจยั อย่างนอ้ย 1 ครัง้ ใน 2 ปี 

5.9. 4   กรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ส  านักงานฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ดูงาน ดา้น
จริยธรรมการวิจัย ตอ้งส่งหลักฐานยืนยันการเข้ารบัการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน เช่น ประกาศนียบัตร 
หนงัสือรบัรอง และสง่รายงานการอบรม ดงูาน ประชมุ / สมัมนา (AO 07) ใหห้วัหนา้ส านกังานฯ เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 

6. ค านิยาม 
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ค าศัพท ์ ความหมาย 
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คน กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการฯ ขึน้ตรงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานเป็นอิสระ  และ
ยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย ์
นกัวิทยาศาสตร ์และบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย ์นกัวิทยาศาสตร ์มีหนา้ที่หลกั คือ 
ปกป้องสิทธิ ความปลอดภยั และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมคัรผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยั 

การวิจัยในคน การวิจยัเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความรูด้า้นสขุภาพหรือวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ท่ีไดก้ระท าต่อร่างกาย
หรือจิตใจของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั หรือที่ไดก้ระท าต่อเซลล ์ส่วนประกอบของเซลล ์วสัดส่ิุงส่งตรวจ 
เนือ้เยื่อ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรม ขอ้มูลดา้นสุขภาพ ขอ้มูลเวชระเบียน และให้หมายความ
รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์สัตว ์ส่ิงแวดลอ้ม และ
ส่ิงประดิษฐ์ ที่เก่ียวกบัสขุภาพคน 

ความเป็นอยู่ทีดี่ของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย 

สภาวะอนัสมบรูณท์ัง้รา่งกายและจิตใจของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
 

ประธานคณะ
กรรมการฯ 

ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ 

กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

กรรมการฯ กรรมการของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 
หัวหน้าส านักงานฯ หวัหนา้ส านกังานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คน กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในการก ากับของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  มีสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเจา้หน้าที่ประจ าส านักงานฯ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได ้ตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 

เจ้าหน้าทีส่ านักงานฯ เจา้หนา้ที่ส  านกังานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 
ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
หรือทีป่รึกษาอิสระ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์วิทยาศาสตรส์ขุภาพ ชีวสถิติ สงัคมศาสตร ์กฎหมาย จริยธรรม ศาสนา 
ตัวแทนของผูป่้วย หรือชุมชน ท าหนา้ที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห ์สรุปประเด็นและใหค้วามเห็น
โครงการวิจยั ตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยเป็นที่ปรกึษาอิสระ (independent consultant) ที่ไม่มี
ส่วนไดเ้สีย (conflict of interest) กบัโครงการวิจยัที่พิจารณานัน้  

กรรมการเสริม 
(alternate member) 

ผูซ้ึ่งไดร้บัการคดัเลือกจากบญัชีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเพื่อใหม้าท าหนา้ที่เช่นเดียวกนักบั
กรรมการฯ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เขา้ประชุมคณะกรรมการฯ การพิจารณาและลงมติ
ตดัสินโครงรา่งการวิจยั  

การประชุมกรณีพิเศษ 
(extra meeting) 

การประชุมคณะกรรมการฯ นอกเหนือจากการประชุมตามก าหนดปกติ ส าหรบัเรื่องเร่งด่วนที่
ตอ้งการการพิจารณาและลงมติ ขัน้ตอนและหลักการปฏิบัติจะเป็นไปตามแนวทางที่วางไวใ้น
วิธีด าเนินการมาตรฐานฯ 



 

 

 

22      วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 02/03.0 

บทที่ 2 โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ข้อตกลงการรักษาความลับ การมีผลประโยชนทั์บซ้อน และการฝึกอบรมบุคลากร หน้า 14 จาก 16 หน้า 

เร่ิมใช ้10 พ.ค. 2565 

การรักษาความลับ 
(confidentiality) 

การป้องกนัมิใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัโครงรา่งการวิจยั ขอ้มลูส่วนบคุคลของผู้เขา้รว่มการ
วิจัย หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ให้ทุนการวิจัย ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาต   ข้อมูลที่เป็น
ความลับ ได้แก่ ข้อมูลหรือวัสดุต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้โดยผู้วิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร ไม่
ว่าจะปรากฏในรูปลายลกัษณอ์กัษรหรือโดยวาจา รวมถงึขอ้มลูทางเทคนิควิทยาศาสตร ์การเงิน 
ขอ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัค่าจา้ง ค่าตอบแทน เงินเดือนและสิทธิประโยชนใ์นการประชมุ รวมทัง้
ความเห็นและมติของที่ประชมุในการพิจารณาโครงการวิจยั 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือผลประโยชน์
ขัดกนั (conflict of 
interest) 

สถานการณท์ี่บคุคลมีผลประโยชนส่์วนตวัมาก จนอาจโนม้นา้วใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ไม่ซื่อตรง ท า
ให้เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคห์รือหน้าที่หลัก ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของเงิน 
ต าแหน่งหนา้ที่ หรือวิชาชีพ เช่น เป็นหวัหนา้โครงการวิจยั หรือมีชื่ออยู่ในโครงการวิจยั หรืออยู่
ในฐานะนกัวิจยัที่แข่งขนักนัในเรื่องนัน้ หรือมีส่วนรว่มกบัผูใ้หท้นุสนบัสนนุการวิจยั  

การปฏิบัตกิารวิจัยทาง
คลินิกทีด่ี (Good 
Clinical Practice: 
GCP) 

มาตรฐานส าหรับการวางรูปแบบ การด าเนินการ การปฏิบัติ การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  
การบนัทึก การวิเคราะห  ์และการรายงานการวิจยัทางคลินิก ซึ่งใหก้ารรบัประกันว่าทั้ง ขอ้มูล 
ผลที่รายงานนัน้น่าเชื่อถือ ถูกตอ้ง และรบัประกนัว่าสิทธิ บูรณภาพ (integrity) รวมทัง้ความลบั
ของผูเ้ขา้รว่มการวิจยัไดร้บัการคุม้ครอง 

 

7. ภาคผนวก 
AO 04.1 ประวตัิกรรมการ / ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 
AO 04.2 แบบบญัชีรายชื่อคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร  
AO 05.1  ขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของโครงการวิจยั_คณะกรรมการฯ  
AO 05.2  ขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของโครงการวิจยั_เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ  
AO 05.3  ขอ้ตกลงการรกัษาความลบัของโครงการวิจยั_ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ผูส้งัเกตการณ ์ 
   ผูเ้ขา้เยี่ยมชม และผูต้รวจเยี่ยม 
AO 06   ขอ้ตกลงการจดัการกบัผลประโยชนท์บัซอ้น 
AO 07   รายงานการอบรม ดงูาน ประชมุ สมัมนาของกรรมการฯ และเจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 
 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข การยอมรบั

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนที่พิจารณาโครงการวิจยัทางคลินิกเก่ียวกับยา. ราชกิจจานเุบกษา 
เลม่ 130 ตอนพิเศษ 135 ง วนัที่ 14 ตลุาคม 2556 หนา้ 12-15. 

8.2 นิมิตร มรกต. Ethical principles for research involving humans (human subject protection) 
ฉบบั พ.ศ. 2560. กรุงเทพ: สหมิตรพฒันาการพิมพ;์ 2560. 
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8.3 World Health Organization. Standards and operational guideline for ethics review of 
health-related research with human participants, 2011.  

8.4 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects.  JAMA. 2013;310(20):2191-4.  

8.5 ICH Harmonised Guideline. Integrated addendum to ICH E6(R1): guideline for good 
clinical practice E6(R2), 2016. 

8.6 Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration 
with the World Health Organization (WHO). International ethical guidelines for health-related research 
involving humans, 2016. 
 

9. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมการรา่ง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

-  -ตามที่ปฏิบตัิไดจ้ริง  
-ตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร 
-ตามมาตรฐานที่
ปรบัเปลี่ยนไป 

- ตามขอ้เสนอแนะของ 
SIDCER-FERCAP 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิของคณะกรรมการฯ 
และเจา้หนา้ที่ส  านกังาน 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - - ตดักรรมการเสริมออก 
และมีคณะผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นแทนคณะที่
ปรกึษาพิจารณา
งานวิจยัฯ 

- ปรบัองคป์ระกอบของคณะ
กรรมการฯ เพ่ือใหเ้หมาะสม
กบัการพิจารณาโครงการ 
วิจยั และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล (มีต่อ)* 

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 

รับรองโดย ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

อนุมัติโดย ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหาคม 2545 13 มกราคม 2557 25 มิถนุายน 2562  
 



 

 

 

22      วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 02/03.0 

บทที่ 2 โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ข้อตกลงการรักษาความลับ การมีผลประโยชนทั์บซ้อน และการฝึกอบรมบุคลากร หน้า 16 จาก 16 หน้า 

เร่ิมใช ้10 พ.ค. 2565 

* ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (ต่อ) 
ฉบับที ่4  BMAHREC 03.0 
รายละเอียดของ
การแก้ไข 

- ปรบัปรุงจ านวนและองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ 
- จดัท า แบบบญัชีรายชื่อคณะกรรมการฯ ใหมี้หวัขอ้มาตรฐาน 
- ปรบัปรุงบญัชีรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในสาขาตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการพิจารณาโครงการวิจยั 
- คดัเลือกกรรมการเสริมจากบญัชีรายชื่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
- เพ่ิมหนา้ที่เลขานกุารคณะกรรมการฯ ในการทบทวนรายงานส่วนแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงรา่งการวิจยัที่มีการแกไ้ข
เล็กนอ้ยตามมติคณะกรรมการฯ เพือ่ความรวดเรว็ในการพิจารณาโครงรา่งการวิจยั 

 


