โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
...........................................................

หลักการและเหตุผล
จากนโยบาย Thailand ๔.๐ รัฐบาลไดกําหนด roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุมสุขภาพ ไดแก ตองมียา
generic ที่ทดแทนการนําเขา , มีการผลิตสมุนไพรและเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑและอาหารเพื่อสุขภาพภายใน ๑ – ๕ ป และ
ตองมีการผลิตยาชนิดใหม, วัคซีนขั้นสูงชนิดใหม ภายใน ๑๐ - ๑๕ ป เปนตน ทําใหงานวิจัยทางคลินิก (clinical research) ที่
ศึกษาในมนุษยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการผลิตยาเพื่อทดแทนการนําเขา และการรองรับความตองการดาน clinical research
จากการศึ กษายาใหมจากตางประเทศ ซึ่งสถานการณในปจจุบันการเพิ่มขึ้นของความตองการงานวิ จัยเกี่ยวกับมนุษยไม
สอดคลองกับจํานวนและคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจํานวน
จํากัด ทําใหตองรอการพิจารณาเปนระยะเวลานานสงผลกระทบตอผูผลิต และผูนําเขาเวชภัณฑรายการใหมๆ รวมทั้งกลุม
นักวิจัยและแพทยเฉพาะทาง
จากสถานการณป จจุ บันการดํ าเนิ นงานจริ ยธรรมการวิ จั ยเกี่ ยวกั บมนุษย ของกระทรวงสาธารณสุ ข มี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย(REC)ในระดับตาง ๆ ประมาณ ๑๘๗ คณะ ดังนี้ ระดับกระทรวง รับผิดชอบโดย
กรมการแพทย ๑ คณะ ระดับกรม ๕ คณะ ระดับหนวยงานสังกัดกรมวิชาการ ๒๑ คณะ และระดับจังหวัด จํานวน ๑๖๐ คณะ
ประจําในโรงพยาบาลที่มีศูนยแพทยศาสตรศึกษา ๓๗ คณะ ใน รพศ./รพท./สสจ./วพบ. ๑๒๓ คณะ ซึ่ง REC ในแตละสถาบันมี
ความแตกตางกันในเรื่องประสบการณการทบทวนจริ ยธรรมการวิจั ย ลักษณะของโครงรางการวิจัยที่เขาสูการพิ จารณา
นอกจากนี้ยังพบปญหาที่ทําใหการดําเนินงานจริยธรรมวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขไมมีประสิทธิภาพ อันไดแก
การใชระยะเวลานานในการพิจารณา โดยเฉพาะงานวิจัยทางคลินิกที่เปนลักษณะสหสถาบัน(multisite) , มีความหลากหลายใน
ดานคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาของ REC ,ขาดการทํางานเปนเครือขาย(networking), ขาดการสนับสนุนในการทํางาน
ของ EC เชน ไมมีโครงสราง ผูปฏิบัติงานขาด career path ไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเงินการคลัง (financing), ขาดนโยบายเชิงโครงสรางและทิศทางที่ชัดเจน เปนตน ในการนี้ เพื่อพัฒนา
ความรู และเป ดโอกาสให คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ยเกี่ ยวกั บมนุ ษย ทุกระดั บของกระทรวงสาธารณสุ ขได พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานจริยธรรมการวิจัย นําไปสูการเกิดเครือขายความรวมมือ(networking) รวมทั้งเพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล สํานัก
วิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการพัฒนางาน EC กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการประจําปคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับใหมี
ความรู ความเขาใจในหลักการและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยเพื่อใหการ
รับรองโครงรางการวิจัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
๒. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตาม
มาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล
๓. เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน
จริยธรรมการวิจัยนําไปสูการเกิดเครือขายความรวมมือและการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยในระดับ
กรม และเขตสุขภาพ
๔. เพื่อเผยแพรผลงานการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยของหนวยงานที่ผานการ
รับรองมาตรฐานสากลใหสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงาน

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
-๒กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น ๔๕๐ คน ดังนี้
๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยระดับกระทรวง,ระดับกรม, ระดับจังหวัดทุกแหง
และนักวิจัยระดับกรม, ระดับเขตและระดับจังหวัด ในกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๔๐๐ คน
๒. ผูบริหารในสวนกลางและสวนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๐ คน
๓. คณะทํางาน, วิทยากรและผูสังเกตการณ จํานวน ๓๐ คน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. จัดทํ าโครงการเพื่ อเสนอขออนุมัติจากปลั ดกระทรวงสาธารณสุข และเสนอคณะอํานวยการ
พัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการงาน EC กระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ
๒. แตงตั้งและจัดการประชุมคณะทํางานดานตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดประชุม
๓. ประสานและจัดทําหนังสือเชิญผูเกี่ยวของเขาประชุมตามที่กําหนด
๔. จัดเตรียมเอกสารการประชุม
๕. ดําเนินการประชุมตามที่กิจกรรมที่โครงการกําหนด
๖. สรุปผลการประชุม
กิจกรรม
๑. การแสดงนิ ทรรศการและนําเสนอผลงานดานจริย ธรรมการวิจัย เกี่ย วกับ มนุษย และปญหา
อุปสรรคจากหนวยงานตางๆ
๒. การศึกษาดูงานการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยในหนวยงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล คือ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุมเปาหมายไดแก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย
และนักวิจัยที่สนใจ จํานวน ๔๐ คน
๓. การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยฯ, การเสวนากลุมยอย
๔. การจัดฝกอบรมระยะสั้น (short course) เกี่ยวกับความรูดานจริยธรรมการวิจัย เชน Human
Subject Protection, ICH-GCP เปนตน
ระยะเวลาดําเนินการ ๓ วัน
ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
สถานที่ดําเนินการ
๑. ประชุมทางวิชาการ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ ๑๒ - ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๒
๒. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น.
งบประมาณดําเนินการ
1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สนับสนุนงบประมาณ คาพาหนะ คาที่พัก และคาตอบแทนวิทยากร
การฝกอบรมระยะสั้น (short course) เกี่ยวกับความรูดานจริยธรรมการวิจัย
๒. สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,500,00๐ บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
-๓หนวยงานที่รับผิดชอบ
๑. สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับมนุษยทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยเพื่อนํามาพัฒนางานจริยธรรมของหนวยงาน
๒. เกิ ดเครือขาย (networking) ดานจริยธรรมการวิจัยเกี่ ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยใหไดมาตรฐานระดับประเทศและสากล รองรับนโยบาย
ไทยแลนด ๔.๐
ลงชื่อ........................................................ ผูเสนอโครงการ
( นางมยุรี จงศิริ )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ลงชื่อ........................................................ ผูเห็นชอบโครงการ
( นายภูษิต ประคองสาย )
(รก) ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ

ลงชื่อ........................................................ ผูอนุมัติโครงการ
( นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร )
ที่ปรึกษากระทรวงดานควบคุมปองกันโรค
หัวหนาสํานักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

