
 
 

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

........................................................... 

หลักการและเหตุผล 
  จากนโยบาย Thailand ๔.๐ รัฐบาลไดกําหนด roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุมสุขภาพ ไดแก ตองมียา 
generic ท่ีทดแทนการนําเขา , มีการผลิตสมุนไพรและเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑและอาหารเพ่ือสุขภาพภายใน ๑ – ๕ ป และ 
ตองมีการผลิตยาชนิดใหม, วัคซีนข้ันสูงชนิดใหม ภายใน ๑๐ - ๑๕ ป เปนตน ทําใหงานวิจัยทางคลินิก (clinical research) ท่ี
ศึกษาในมนุษยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากการผลิตยาเพ่ือทดแทนการนําเขา และการรองรับความตองการดาน clinical research 
จากการศึกษายาใหมจากตางประเทศ ซ่ึงสถานการณในปจจุบันการเพ่ิมข้ึนของความตองการงานวิจัยเก่ียวกับมนุษยไม
สอดคลองกับจํานวนและคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีจํานวน
จํากัด ทําใหตองรอการพิจารณาเปนระยะเวลานานสงผลกระทบตอผูผลิต และผูนําเขาเวชภัณฑรายการใหมๆ รวมท้ังกลุม
นักวิจัยและแพทยเฉพาะทาง   
  จากสถานการณปจจุบันการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยของกระทรวงสาธารณสุข มี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย(REC)ในระดับตาง ๆ ประมาณ ๑๘๗ คณะ ดังนี้ ระดับกระทรวง รับผิดชอบโดย
กรมการแพทย ๑ คณะ  ระดับกรม ๕ คณะ ระดับหนวยงานสังกัดกรมวิชาการ ๒๑ คณะ และระดับจังหวัด จํานวน ๑๖๐ คณะ 
ประจําในโรงพยาบาลท่ีมีศูนยแพทยศาสตรศึกษา ๓๗ คณะ ใน รพศ./รพท./สสจ./วพบ. ๑๒๓ คณะ ซ่ึง REC ในแตละสถาบันมี
ความแตกตางกันในเรื่องประสบการณการทบทวนจริยธรรมการวิจัย ลักษณะของโครงรางการวิจัยท่ีเขาสูการพิจารณา 
นอกจากนี้ยังพบปญหาท่ีทําใหการดําเนินงานจริยธรรมวิจัยเก่ียวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขไมมีประสิทธิภาพ อันไดแก 
การใชระยะเวลานานในการพิจารณา โดยเฉพาะงานวิจัยทางคลินิกท่ีเปนลักษณะสหสถาบัน(multisite) , มีความหลากหลายใน
ดานคุณภาพและมาตรฐานการพิจารณาของ REC ,ขาดการทํางานเปนเครือขาย(networking), ขาดการสนับสนุนในการทํางาน
ของ EC เชน ไมมีโครงสราง ผูปฏิบัติงานขาด career path ไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเงินการคลัง (financing), ขาดนโยบายเชิงโครงสรางและทิศทางท่ีชัดเจน เปนตน ในการนี้ เพ่ือพัฒนา
ความรู และเปดโอกาสใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขไดพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานจริยธรรมการวิจัย นําไปสูการเกิดเครือขายความรวมมือ(networking) รวมท้ังเพ่ือพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล สํานัก
วิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการพัฒนางาน EC กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการประจําปคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้ึน 

วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับใหมี
ความรู ความเขาใจในหลักการและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยเพ่ือใหการ
รับรองโครงรางการวิจัยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  ๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตาม
มาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล         

๓. เพ่ือเปดโอกาสใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน 

จริยธรรมการวิจัยนําไปสูการเกิดเครือขายความรวมมือและการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยในระดับ

กรม และเขตสุขภาพ 

  ๔. เพ่ือเผยแพรผลงานการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยของหนวยงานท่ีผานการ

รับรองมาตรฐานสากลใหสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงาน 

 

 
      



 
  โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

-๒- 

กลุมเปาหมาย   จํานวนท้ังสิ้น ๔๕๐ คน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยระดับกระทรวง,ระดับกรม, ระดับจังหวัดทุกแหง
และนักวิจัยระดบักรม, ระดับเขตและระดับจังหวัด ในกระทรวงสาธารณสขุ จํานวน  ๔๐๐  คน  
  ๒. ผูบริหารในสวนกลางและสวนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๒๐  คน 
  ๓. คณะทํางาน, วิทยากรและผูสังเกตการณ จํานวน  ๓๐  คน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  ๑. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเสนอคณะอํานวยการ
พัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการงาน EC กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือทราบ 
  ๒. แตงตั้งและจัดการประชุมคณะทํางานดานตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดประชุม 
  ๓. ประสานและจัดทําหนังสือเชิญผูเก่ียวของเขาประชุมตามท่ีกําหนด 
  ๔. จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
  ๕. ดําเนินการประชุมตามท่ีกิจกรรมท่ีโครงการกําหนด 
  ๖. สรปุผลการประชุม 
กิจกรรม  
  ๑. การแสดงนิทรรศการและนําเสนอผลงานดานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย และปญหา
อุปสรรคจากหนวยงานตางๆ 

๒. การศึกษาดูงานการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยในหนวยงานท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล คือ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในวันท่ี ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กลุมเปาหมายไดแก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย 
และนักวิจัยท่ีสนใจ จํานวน ๔๐ คน 

๓. การบรรยายโดยผูทรงคุณวุฒิ, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ 
ดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยฯ, การเสวนากลุมยอย 
  ๔. การจัดฝกอบรมระยะสั้น (short course) เก่ียวกับความรูดานจริยธรรมการวิจัย เชน Human 
Subject Protection, ICH-GCP เปนตน  

ระยะเวลาดําเนินการ  ๓  วัน 
   ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สถานท่ีดําเนินการ 
  ๑. ประชุมทางวิชาการ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร ในระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ๒. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในวันท่ี ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. 
 

งบประมาณดําเนินการ  

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สนับสนุนงบประมาณ คาพาหนะ คาท่ีพัก และคาตอบแทนวิทยากร
การฝกอบรมระยะสั้น (short course) เก่ียวกับความรูดานจริยธรรมการวิจัย 

๒. สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เปนเงินรวมท้ังสิ้น ๑,500,00๐ บาท
(หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  
 
 
 
 



 

 

โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

-๓- 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  ๑. สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  ๒. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ๑. คณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับมนุษยทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยเพ่ือนํามาพัฒนางานจริยธรรมของหนวยงาน 

  ๒. เกิดเครือขาย (networking) ดานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษยใหไดมาตรฐานระดับประเทศและสากล รองรับนโยบาย

ไทยแลนด ๔.๐ 

 

 

       ลงชื่อ........................................................ ผูเสนอโครงการ 

            ( นางมยุรี   จงศิริ ) 

              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

 

     ลงชื่อ........................................................ ผูเห็นชอบโครงการ 

                 ( นายภูษิต  ประคองสาย ) 

                    (รก) ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ 

 

 

 

     ลงชื่อ........................................................  ผูอนุมัติโครงการ 

               ( นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร ) 

                    ท่ีปรึกษากระทรวงดานควบคุมปองกันโรค 

                           หัวหนาสํานักวิชาการสาธารณสุข 

                            ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

       


