
 แผนงาน FERCIT  ปี 2553-2554

ว ัตถ ุประสงค์ ก ิจกรรม ผู้ร ับผ ิดชอบ ระยะเวลา ต ัวช ี้ว ัด การประเม ินผล
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการคุ้มครอง

  ศักดิ์ศรี สิทธิ ความ
 ปลอดภัย และความ

เป็นอยู่ที่ดีของ
อาสาสมัครวิจัยใน

 คน

1. จัดทำาคู่มือแนวทาง
จริยธรรมการวิจัยใน
คนในเรื่องที่พบบ่อย 

  ได้แก่ Behavioral studies,
Intervention, Epidemiology, 
Drug studies,   Social survey 
และเรื่องอื่นๆที่อาจจะ
มีจำานวนและมีความ
สำาคัญมากขึ้นใน

 อนาคตได้แก่ New drug 
studies, 
Genetics, Stem cell 
2. จัดทำากรณีศึกษา
ดา้นจริยธรรมการวิจัย

 ในคน โดยการ
รวบรวมกรณีศึกษา
จากการอภิปรายในที่
ประชุมวิชาการ 

รองประธานฝ่าย
วิชาการ

  
  
                                      
                                      
                                   
รองประธานฝ่าย

 วิชาการ

เม.  ย 53-มี.ค.54

 มิย 53-  มีค 54 

มีคู่มือแนวทาง
จริยธรรมการวิจัยอย่าง

 น้อย 1  เรื่อง

มหีนังสือรวบรวมกรณี
ศกึษาด้านจริยธรรม

 การวิจัยอย่างน้อย 1 
 เล่ม

แบบสอบถามผู้ใช้
 คู่มือ

แบบสอบถามผู้อ่าน



 คำาถามใน webboard หรอื
ส่งมาจากสถาบันต่างๆ

3. เผยแพร่ความรู้ด้าน
จริยธรรมการวิจัยใน

 คนในสื่อมวลชน เช่น 
หนังสือพิมพ,์วิทยุ
(สถานีวิทยุชุมชน), 

 โทรทัศน์ และเผยแพร่ 
video การฝึกอบรมใน 
website  ของ FERCIT  

รองประธานฝ่าย
วิชาการ

เม.  ย 53-มี.ค.54

มีบทความด้าน
จริยธรรมการวิจัยใน
คนในสื่อมวลชนอย่าง

 น้อย 3   เรื่อง และเผย
แพร่ทางวิทยุอย่างน้อย 

  เดอืนละ ครั้ง

 แผนงาน FERCIT  ปี 2553

ว ัตถ ุประสงค์ ก ิจกรรม ผู้ร ับผ ิดชอบ ระยะเวลา ต ัวช ี้ว ัด การประเม ินผล
2. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการ
ดูแลด้านจริยธรรม

1. มีการฝึกอบรม(training 
curriculum) สำาหรับผู้
ปฏิบัติงานทุกระดับ

รองประธานฝ่าย
 วิชาการ

เม.  ย 53-มี.ค.54  มีการฝึกอบรม อย่าง
 น้อย 3 ครั้ง

จำานวนครั้งของการ
ฝึกอบรม
แบบสอบถามผู้เข้า



เก่ียวกับการวิจัย
ในคนใน
ประเทศไทย

 ได้แก่ กรรมการ
จริยธรรมการวิจัย 
(Ethical committee), นักวิจัย

 และบุคคลทั่วไป รวม
 ทั้งการจัด SOP training 

2. เตรียมความพร้อม
ให้กับสถาบันใน
ประเทศไทยที่ต้องการ

 รับ recognition จาก 
SIDCER-FERCAP 
3. สนับสนุนการประชุม
ประสานงานระหว่าง 
EC  สถาบัน ในการ
พิจารณาโครงร่างการ

 วิจัย Multicenter- Clinical 
Trial

           ประธานฯ

           ประธานฯ

เม.  ย 53-มี.ค.54

เม.  ย 53-มี.ค.54

 จำานวนอย่างน้อย 1 
สถาบันต่อปี

 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ฝึกอบรม

จำานวนสถาบันที่ได้
รับการรับรองภาย
หลังการเตรียมความ
พร้อม

จำานวนครั้งของการ
ประชุม

3. แลกเปลี่ยนความ
รู้และประสบการณ์
ของกรรมการที่
ดูแลด้านจริยธรรม

1. จัดทำาฐานข้อมูล
คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คนในประเทศไทย 

เลขานุการ เม.  ย 53-มี.ค.54 มฐีานข้อมูลคณะ
กรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนใน

 ประเทศไทย อย่างน้อย

สอบถามข้อมูลจาก
สถาบันที่มีกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยใน
คน



เก่ียวกับการวิจัย
ในคน

 และให้ EC สถาบันลง
 ทะเบียนกับ FERCIT 

2.  พัฒนาวารสาร FERCIT 
ให้เป็นแหล่งแลก

 เปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์การวิจัย
ในคน
3.  พัฒนา Website ของ 
FERCIT  ให้เป็นแบบ 
interactive  และ สมัคร

 สมาชิกได้ทาง website 

4.จัดร่วมเสวนา
ประเด็นนโยบายระดับ

  ชาติ กฎหมาย และข้อ
 บังคับ ด้านจริยธรรม

 การวิจัยในคน
5.จัดประชุมใหญ่
สมาชิก FERCIT

เลขานุการ

รองประธานฝ่าย
 บริหาร

เลขานุการ

เลขานุการ

เม.  ย 53-มี.ค.54

เม.  ย 53-มี.ค.54

มิย. 53-มี.ค.54

มีค. 2554

 ร้อยละ 80 

จำานวนจดหมาย 
บทความในวารสาร 
FERCIT 

 จำานวนผู้เข้า website และ
จำานวนสมาชิกที่สมัคร

 ทาง website 

มีการจัดร่วมเสวนา
 อย่างน้อย 1 ครั้ง

มีการจัดประชุมใหญ่ปี
 ละ 1 ครั้ง

แบบสอบถามสมาชิก
 วารสาร FERCIT 

แบบสอบถามผู้เข้า
 ชม website 

แบบสอบถามผู้ร่วม
เสวนา

แบบสอบถามผู้เข้า
ร่วมประชุม



   
4. ประสานงานกับ
นานาประเทศใน
เรื่องการดูแล
จริยธรรมเก่ียวกับ
การวิจัยในคน

1.จัดประชุมนานาชาติ
 ร่วมกับ FERCAP

2.  ร่วมกับ SIDCER-FERCAP 
ในการตรวจประเมิน
และรับรองสถาบัน
 

รองประธานฝ่าย
บริหาร

รองประธานฝ่าย
วิชาการ

พ.ย.2553

เม.  ย 53-มี.ค.54

มีการประชุมนานาชาติ
 ร่วมกับ FERCAP 1 ครั้ง

จำานวนครั้งที่เข้าร่วม
ตรวจประเมิน
และรับรอง

แบบสอบถามจากผู้
เข้าร่วมประชุม
แบบสอบถามผู้ถูก
ประเมิน

•   สถาบันที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของชมรมฯ จะได้รับการยกเว้นค่าดำาเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น
1.   จดัอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น Basic ethical principle, GCP, SOP training (Module ต่างๆ)
2.  เตรียมความพร้อมให้กับสถาบันในประเทศไทยที่ต้องการรับ recognition  จาก SIDCER-FERCAP (Pre survey)


