โครงการฝึกอบรม
เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ร่วมกับ
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
……………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
เป็นที่ยอมรับว่าความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกิด
จากงานวิจัย และส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทำวิจัยในมนุษ ย์ การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บ คนต้องถือเอาความเป็น อยู่ที่ดีของ
อาสาสมัครเป็นสิ่งสำคัญก่อนความสนใจทางวิท ยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ คน เพื่ อให้เข้าใจสาเหตุ พยาธิกำเนิด ของโรค ศึกษาความชุก อุบัติการณ์ พัฒ นาการป้องกัน การวินิจฉั ย
กระบวนการรั กษา การพั ฒ นาคุณ ภาพการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การทำให้ คุณ ภาพชีวิต ของผู้ ป่วยดีขึ้น
นอกจากนี้การทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับคน แม้ว่าไม่มีการใช้สิ่งแทรกแซงที่อาจทำให้เกิด
อันตรายต่ออาสาสมัคร แต่การศึกษาวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสำรวจ ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยง
หรือผลกระทบต่ออาสาสมัครทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตใจ อาจก่อให้เกิดตราบาปต่ออาสาสมัคร ความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับอาสาสมัครวิจัยเป็นภาระที่ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบเสมอ ผู้ ทำการวิจัยจะต้องปกป้องชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว
และความมีศักดิ์ศรีของอาสาสมัคร
ในด้ า นการพั ฒ นายาใหม่ ที่ ผ่ า นการศึ ก ษาทางเภสั ช วิ ท ยาและพิ ษ วิ ท ยาในสั ต ว์ ท ดลองจนมี ข้ อ มู ล แสดง
ประสิทธิภาพ (efficacy) และความปลอดภัย (safety) ในระดับก่อนคลินิกแล้วนั้น จำเป็นจะต้องนำมาศึกษาต่อในมนุษย์
ซึ่งเป็ น ขั้น ตอนที่ส ำคัญ เพื่ อ พิ สูจน์ และยืน ยั นประสิ ทธิผ ลและความปลอดภัยในมนุ ษ ย์ก่อนที่ จะได้ รับ การพิ จารณาขึ้น
ทะเบียนเป็นยาใหม่ ระยะเวลาที่ใช้วิจัยและพัฒนายาใหม่จะประมาณ 3-15 ปี ทำให้ยาใหม่มีสิทธิบัตรคุ้มครองเมื่อออก
สู่ตลาดเหลือระยะเวลาสั้น บริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนายาซึ่ง อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐฯและยุโรป จึงมีแนวโน้มที่จะ
ทำการศึกษาทดลองทางคลินิก (clinical trial) นอกประเทศของผู้พัฒนายา เพราะมีอาสาสมัครและผู้ป่วยจำนวนมาก
การศึกษาจะเสร็จเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าทำการศึกษาในประเทศของผู้พัฒนายาเอง ปัจจุบันจึงมีการศึก ษาวิจัยทาง
คลินิกในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตเพราะประเทศไทยมีปัจจัยและโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ เอื้ออำนวยต่ อการศึกษาวิจั ยทางคลินิ ก หากมี การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาวิจัย ทางคลิ นิ กให้ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานสากลว่าด้วย Good Clinical Practice (GCP) ที่ให้ความสำคัญ อย่างมากกับการคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสามัครและผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิก จะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเป็ น
ศูน ย์ กลางความเป็ น เลิ ศในการศึกษาวิจั ยทางคลิ นิ ก ปั จ จุบั น แม้ ว่ายั งไม่ มีกฎหมายใช้บั งคับ ด้ านการทำวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
แต่มีกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม กล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมผู้ทำการศึกษาวิจัยและการทดลองในมนุษย์ จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น และวารสารวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวารสารทางการแพทย์ มีข้อกำหนดในการรับผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ ผลงานนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยก่อนดำเนินการวิจัย
จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับคน ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ไข
ปัญ หาหรือพั ฒ นางานด้านต่างๆ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ และ
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย Forum
for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT) จึ งเห็ น สมควรจั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้า งความเข้ม แข็ ง ให้
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนนักวิจัย ได้ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล
ซึ่งจะเป็ น การส่ งเสริม การศึกษาวิ จัย ที่ เกี่ย วข้องกับ มนุ ษ ย์ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั กการทำวิ จัย ที่ ดี โดยคำนึ งถึงสิ ท ธิ ความ
ปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) โดยใช้หลักสูตร
การอบรมที่เป็น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการจัดครั้งนี้ ดำเนินการโดย คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัย
ในคนในประเทศไทย Forum for Ethical Review Committee in Thailand (FERCIT)
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
2.1 เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและ
คุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัยประเด็นพิจารณาด้าน
จริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน
2.2 สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.2 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.3 ชมรมจริยธรรมในคนในประเทศไทย (FERCIT)
4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันต่างๆ จำนวน 30 คน
4.2 คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ที่ทำวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์ จำนวน 10 คน
5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 150 คน
6. ค่าลงทะเบียน
บุคคลภายนอก จำนวน 1,000 บาท
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7. ระยะเวลาที่จัดฝึกอบรม
จำนวน 1 วัน ในวันที่ 30 เมษายน 2564
8. สถานที่จัดฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9. วิธีจัดฝึกอบรม
9.1 บรรยาย
9.2 อภิปรายกรณีศึกษา
10. การรับรองการอบรม
มอบหนังสือสำคัญรับรองการอบรม โดยประเมินผลจากการเข้าฟังบรรยาย 70% ขึ้นไป
11. การประเมินผล
11.1 แบบประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จการฝึกอบรม
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
12.1 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการด้านจริยธรรมของการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและ
คุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้าน
จริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน
12.2 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย
12.3 สร้างความเข้มแข็ง (capacity building) ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย
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