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! จากกองบรรณาธิการ   หนา 1
! พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ   หนา 1
! รายงานพิเศษ   หนา 2
! ภาพกิจกรรม  หนา 4

ฉบับนี้เปนฉบับแรกของบรรณาธิการใหมท่ีรับงานตอจาก รศ.
ดร.นิมิตร มรกต เนื่องจากมีการการลาชาในการจัดพิมพสารชมรม มา
โดยลํ าดับ การท่ีจะปรับปรุงใหสารชมรมไดออกมาตามกํ าหนดจํ าเปน
ตองอาศัยความรวมมือ จากคณะกรรมการในทุกๆ ฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงตนฉบับใหตรงตามเวลา  หวงัวาคงจะไดรับความรวมมือ
จากสมาชิกทุกทาน

สมาชิกชมรมหลายทานไดสงคํ าถามมาถึงการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะกรรมการพิจารณาโครงรางการวจัิยของสถาบัน จะตองมีความรับ
ผิด ในกรณีท่ีถูกฟองรอง ไดหรือไม  อยางไร   จึงไดน ําพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาใหไดศึกษากัน คง
จะไขขอของใจใหได

รศ.พอ.พญ. อาภรณภิรมย เกตุปญญา, บรรณาธิการ

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2539
เปนปท่ี 51 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีสมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาท่ี

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ันไวโดยคํ า
แนะนํ าและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติความรับผิด
ชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539”

มาตรา 2 พระราชบัญญติันีใ้หใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา 3 บรรดากฏหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มี
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระ
ราชบัญญัตินี ้ใหใชพระราชบัญญัติน้ีแทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือ

ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการ
หรือฐานะอื่นใด

“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระรากฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระ
ราชกฤษฎีกาก ําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย

มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหง
ละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทํ าในการปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีนี้ผูเสีย
หายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่
ไมได ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาท่ีซ่ึงไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐ
แหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตาม
วรรคหนึง่

มาตรา 6 ถาการกระทํ าละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทํ าใน
การปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ใน
กรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของ
รัฐไมได

มาตรา 7 ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวาเปนเร่ืองท่ีเจาหนาท่ีตองรับผิดหรือในคดีท่ีผูเสียหายฟอง
เจาหนาท่ี ถาเจาหนาท่ีเห็นวาเปนเร่ืองท่ีหนวยงานของรัฐตองรับผิด
หรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอให
ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาท่ีหรือหนวยงานของรัฐแลวแต
กรณี เขามาเปนคูความในคดี

จากกองบรรณาธิการ

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาท่ี พ.ศ. 2539



2

ถาศาลพิพากษายกฟอง เพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจา
หนาท่ีท่ีถูกฟองมิใชผูตองรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูท่ีตองรับ
ผิดซ่ึงมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับวันท่ีคํ าพิพากษา
นั้นถึงที่สุด

มาตรา 8 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทด
แทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมี
สิทธิเรียกใหเจาหนาท่ีผูทํ าละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแก
หนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาท่ีไดกระทํ าการนัน้ไปดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง

สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียง
ใด ใหคํ านงึถงึระดับความรายแรงแหงการกระทํ าและความเปนธรรมใน
แตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจ ํานวนของความเสียหายก็ได

ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดํ าเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิด
ชอบดังกลาวออกดวย

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนํ าหลักเรื่อง
ลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาท่ีแตละคนตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น

มาตรา 9 ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีไดใชคาสินไหมทด
แทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน
แกตนใหมีกํ าหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจา
หนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย

มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทํ าละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปน
การกระทํ าในการปฏิบัติหนาท่ี การเรียกรองคาสนิไหมทดแทนจากเจา
หนาท่ีใหนํ าบทบัญญัติมาตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการ
กระทํ าในการปฏิบัติหนาท่ีใหบังคับตามบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย

สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตาม
วรรคหนึ่งใหมีกํ าหนดอายุความสองปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐรูถึง
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณี
ที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการ
คลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทด
แทนนั้นมีกํ าหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันท่ีหนวยงานของรัฐมีคํ าสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลงั

มาตรา 11 ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหายจะยื่นคํ าขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณา
ชดใชคาสินไหมทดแทนสํ าหรับความเสียหายท่ีเกิดแกตนก็ได ในการนี้
หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคํ าขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคํ า
ขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคํ าสั่งเชนใดแลว หากผูเสีย
หายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ก็ใหมีสิทธิรอง
ทุกขต อคณะกรรมการวินิจฉัยร องทุกขตามกฎหมายวาดวยคณะ
กรรมการทฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตนไดรับแจงผลการ
วินิจฉัย

ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคํ าขอท่ีไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรองใดไมอาจพิจารณาไดทันใน
กํ าหนดนั้น จะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
หรือกํ ากับหรือควบคุมดูแลหนวยงานของรัฐแหงนั้นทราบและขอ

อนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน

มาตรา 12 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตองชดใชคาสินไหมทดแทนท่ี
หนวยงานขอบรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจา
หนาท่ีตองใชคาสินไหมทดแทนเนื่องจากเจาหนาท่ีผู นั้นไดกระทํ า
ละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให
หนวยงานของรัฐท่ีเสียหายมีอํ านาจออกคํ าสั่งเรียกใหเจาหนาท่ีผูนั้น
ช ําระเงนิดังกลาวภายในเวลาท่ีกํ าหนด

มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีระเบียบเพ่ือใหเจาหนาท่ีซ่ึง
ตองรับผิดชอบตามมาตรา 8 และมาตรา 10 สามารถผอนช ําระเงินที่จะ
ตองรับผิดน้ันไดโดยคํ านงึถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิด
ชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย

มาตรา 14 เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขตามมาตรา 11 ใหถือวาเปนสิทธิฟอง
คดีตอศาลปกครอง

มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานพิเศษจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในคน

ของสถาบันในประเทศไทย”

การประชุมดังกลาวจัดขึ้นที่โรงแรม Dusit Island Resort จงัหวัด
เชียงราย โดยโครงการความรวมมือระหวางคณะเวชศาสตรเขตรอน 
คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยศาสนศึกษา ภายใตการสนับสนุนจาก 
NIH และ WHO TDR ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2547มีผูเขารวม
ประชมุ 41 คน ประกอบดวยผูบริหาร ประธานกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย และนักศึกษา และบุคคลส ําคัญที่มาเปดงานและอยูรวมงานโดย
ตลอดคือศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการบรรยายวันแรกโดย ศ.นพ.ทวิป 
กิตติยาภรณ เรื่อง “บทบาทท่ีคาดหวังจากคณะ
กรรมการจริยธรรม” วิทยากรไดแสดงแนวปฏิบัติ 
(guidelines) ท่ีออกโดยองคกรตางๆ และนํ า
เสนอรายละเอียดบางขอพรอมตัวอยาง อยางไรก็
ตามในการบรรยายครั้งนี้มีหลายประเด็นที่นาสนใจที่สมาชิกนาจะถกหา
ขอสรุปในภายหลังเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติท้ังประเทศตอไป ประเด็นที่วา 
คือ อายท่ีุอาสาสมัครสามารถใหความยนิยอม (consent) เขารวมโครง
การวิจัยได

รายงานพิเศษ
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ศ.นพ.ทวปิ กลาววา คํ ายินยอม (consent) นัน้ ไมใชนิติกรรม 
เพราะองคประกอบหนึ่งของนิติกรรมคือการกระทํ าโดยมุงจะผูกนิติ
สัมพันธระหวางบุคคล แตการใหคํ ายินยอมไมกอใหเกิดความผูก
พันทางกฎหมาย, ไมไดทํ าใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิตางๆ แตโดย
ท่ัวไปแลว คณะกรรมการจริยธรรมจะกํ าหนดอายุบรรลุนิติภาวะท่ี
สามารถใหคํ ายินยอมดวยตนเองได คือ 20 ป หากต่ํ ากวานัน้ ตองมี
ลายเซ็นของผูปกครองดวย ซ่ึงศ.นพ.ทวปิ มีความเห็นสวนตัววา บุคคล
ท่ีมีอายุ 18 ถึง 20 ป ก็สามารถใหคํ ายินยอมได หากผูเยาวสามารถเขา
ใจผลดี ผลเสยี และตัดสินใจไดโดยอิสระ ก็ยอมนาจะตัดสินใจไดดวย
ตนเอง เพราะเปนเร่ืองเฉพาะตัว ขอความท่ีวิทยากรท่ีคนความา
ประกอบความเห็น คือ

- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฯ ใหผูเยาวทํ าพินัยกรรม
ไดเม่ือมีอายุ ๑๕ ปบริบูรณ (ม.2๕)

- ผูเยาวสามารถใชสิทธิในการเลือกตั้งไดเมื่ออายุ 18 ปบริบูรณ
ในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ัง (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 ม. 105, พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545, ม.33)

- ประกาศรับรองสิทธิผูปวย ซ่ึงประกาศโดย แพทยสภา สภา
การพยาบาล สภาเภสชักรรม ทันตแพทยสภา และคณะกรรมการควบ
คุมการประกอบโรคศลิปะ รับรองใหบิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม อาจใชสิทธิแทนผูปวยที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ  ผูบก
พรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได

- พระราชบัญญติัควบคุมผลติภณัฑยาสบู พ.ศ. 2535 ในมาตรา
4 หามมิใหผูใดจํ าหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแก
บุคคลซ่ึงตนรูอยูวาผูซ้ือหรือผูรับเปนผูมีอายุไมครบ 18 ปบริบูรณ

- ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับท่ี 257) พ.ศ. 2546 
เร่ืองสุรา (ฉบับท่ี 2) หามจ ําหนายสุราแกเด็กอายุต่ํ ากวา 18 ป

- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ระบุวา 
“เด็ก” หมายความวา “บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํ ากวา 18 ปบริบูรณ”

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ตาม 
พ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับท่ี 16 พ.ศ. 2546) 
มาตรา 18 หามน ําโทษประหารชีวิตหรือจ ําคุกตลอดชีวิตมาใชแกผูซ่ึง
กระทํ าความผิดในขณะท่ีมีอายุต่ํ ากวา 18 ป

วิทยากรยังไดกลาวถึงการวิจัยเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุใน
กลุมวัยรุน ตามองคการอนามัยโลกแลว วัยรุน หรือ adolescence เปนผู
ท่ีมีอายุ 10-19 ป ซึ่งการตัดสินใจเขารวมวิจัยอาจตองอาศัยความเห็น
จากบิดามารดาหรือผูปกครองดวยเพราะขอบเขตท่ีสามารถตัดสินใจ
โดยอิสระอาจแปรผันตามวัยของแตละคนและวัฒนธรรมของแตละแหง 
(ดู Guidelines for the Establishment of Scientific and Ethical 
Review Bodies http://www.who.int/reproductive-health/hrp/ 
guidelines_ review_bodies.en.html)

การบรรยายในวันที่สองเปนเรื่องที่นาสนใจ
และหาฟงไดยาก คือ “แนวทางจริยธรรมในคนท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย- ประเด็นปญหา
และอุปสรรคดานการวิจัยเกี่ยวของกับพันธุกรรม
และ stem cells”โดย รศ.นพ.พินิจ รัตนกุล

ผูบรรยายไดกลาววา ประเทศในทางเอเชียเห็นวาแนวทางจริย-
ธรรมการวิจัยของอเมริกามีพ้ืนฐานการพัฒนามาจากปรัชญาและ

ศาสนาทางตะวันตก อาจใชไมไดกับบริบทของเอเชีย เชน respect for 
person ใหความสํ าคัญของปจเจกชนมากเกินไปในขณะบางวัฒนธรรม
ใหความส ําคัญกับครอบครัวหรือชุมชนมากกวา ดังนั้นหลายประเทศจึง
อยากพัฒนาแนวทางของตนเองขึ้นมา หากเปนเชนนั้นก็จะมีความ
หลากหลายและยุงยาก องคการอนามัยโลกจึงมอบหมายใหองคการ
ศกึษา วทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ชวย
จัดประชุมเพื่อหาแนวทางที่เปนสากลที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทั่วไป

สํ าหรับประเทศไทยนัน้ ประชากรกวารอยละ 98 นับถือพุทธ-
ศาสนาและเปนพื้นฐานจริยธรรมของสังคมไทย คํ าสอนทางพุทธศาสนา
ที่สอดคลองกับจริยธรรมการวิจัยในคน ไดแก  (1) ชีวิตมนุษยมีคาสูง
สุด ในคํ าสอนกลาววา กวาจะเกิดเปนมนุษยไดตองสรางบารมีมามาก 
เปรียบเสมือนเตาตาบอดวายกลางทะเล มีแผนไมเจาะรูลอยอยู เตาจะ
ตองวายหาและใชหัวลอดรูใหได, (2) กัมมะ เนนการรับผิดชอบชีวิต
และชะตากรรมของตนเอง ชตากรรมข้ึนอยูกับการกระทํ าของตน, (3) 
ความเมตตา กรุณา, (4) ปฏิจจสมุทบาท ทุกสิ่งเปนเหตุ-ปจจัยซึ่งกัน
และกัน มนุษยแตละคนมีความสํ าคัญเทาเทียมกันและแตละคนควร
มองใหกวางขึ้นเพื่อลดความเห็นแกตัวหรือลดอัตตาลง ถาจะเทียบกับ
หลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐานแลว พบวาไมขัดกนั กลาวคือ ขอ 1 สอด
คลองกับ non-maleficence, ขอ 2 สอดคลองกับ Autonomy, ขอ 3 
สอดคลองกับ human dignity, human right, beneficence, non-
maleficence, และ ขอ (4) สอดคลองกับ justice อยางไรก็ตาม มีขอ
แตกตางตรงที่อเมริกาเนนปจเจกชนมากกวาสังคมจึงเกิดสิทธิขึ้น คือ
การเรียกรองสิ่งท่ีตนเองตองการจากสังคม แตแนวพุทธนั้น กัมมะนอก
จากจะเนนกรรมสวนบุคคลแลว ยังโยงถึงสังคมดวยเพราะคนแตละคน
อยูไมไดดวยตนเอง แตตองอยูกับสังคม ดังนั้น การตัดสินในตนเอง 
(autonomy) ทํ าได แตตองดูผลกระทบตอสังคมดวย ฉะนั้น การวิจัยที่
มีผลตอสงัคม ตองไดรับความยินยอมจากชุมชนดวย

ในสวนของ justice นั้น ทางพุทธถอืวาไมสามารถทํ าใหแตละคน
เทาเทียมกันไดเพราะทุกคนมีกรรมตางกัน แตสามารถปฏิบัติใหเทา
เทียมอยางเปนธรรมได

การโคลนนิ่ง (cloning) นั้น ชาวพุทธไมถือเปนเรื่องแปลกเพราะ
ทุกอยางไมเท่ียง มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการทํ านั้นมอง
เจตนาเปนส ําคัญ การวิจัย stem cell ก็ไมขัดหลักธรรมเพราะผูทํ า
ตองการชวยใหคนพนทุกข

ในการประชุมสองวันมีการแบงกลุมยอยเพ่ือวิเคราะหประเด็น
ปญหาตางๆ เชน องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมควรเปน
อยางไร, การประกนัคุณภาพในการดูแลสขุภาพจะตองผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม, เกณฑในการพิจารณาแบบ fast 
track มีอะไรบาง, การขอคํ ายินยอมดวยวาจาทํ าไดหรือไมใน clinical 
trails, Phase IV clinical trial ที่เปนลักษณะ promotion ควรอนุมัติ
หรือไม, คํ าวา assent form, placebo, randomization, จะแปลเปนไทย
อยางไร, การสงตัวอยางไปตางประเทศควรมี material transfer 
agreement หรือไม, จะจัดการผลประโยชนหรือทรัพยสินทางปญญาที่
อาจเกิดจากการวิจัยทาง pharmacogenetics ที่ใชตัวอยางพันธุกรรม
ของคนไทยสงไปตางประเทศอยางไร, จะมีแนวคิดการจัดสรรผล
ประโยชนจากการวิจัยทางคลินิกของบริษัทยาอยางไร, ควรอนุญาตให
ทํ า specimen bank หรือไม ถาใหจะมีหลักเกณฑอยางไร, authorship
policy โดยเฉพาะงานวิจัยที่ทํ ากับชาวตางประเทศ เปนตน ในการน ํา
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เสนอของกลุมยอยที่นาสนใจคือการตั้ง joint committee โดยมีตัวแทน
จากคณะกรรมการจริยธรรมแตละแหงมารวมกันพิจารณาโครงการวิจัย
ท่ีเปนพหุสถาบัน (multicenter clinical trials)

เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ศ.เกียรติคุณ 
นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ไดกลาวถึงทางออกไววา 
เราตองเปน upstream มากกวา downstream 
(หมายถึงตองเปนผูวิจัยเองมากกวาเปนผูรับทํ า
วจิยั-ผูรายงาน) ซ่ึงขณะนี ้ รัฐบาลมีโครงการจัดต้ัง

Thailand Center of Excellence for Life Science (TCELS) งานสวน
หนึง่คือทาง pharmacogenomics ของโรค 10 โรค ซ่ึงจะนํ าไปสูการผลิต
ชุดนํ้ ายาวนิจิฉัยโรค และเกิดทรัพยสินทางปญญาซึ่งเปนของเราเอง

การประชุมคร้ังนี้ ไดสรางความรูความเขาใจแกผูเขารวมประชุม
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอีกดวย

นิมิตร  มรกต : ผูรายงาน

การจัดการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ประจํ าป คร้ังท่ี 
5 เรื่อง  “Thailand Towards Center of Excellence in Clinical Trials
“The Fifth GCP Annual Update: Building Strategic Alliances in
Promoting Thailand as Asian Drug Development Hub”  จะเลื่อนไป

จัดป 2548 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โครงการนี้มีวัตถ-ุ
ประสงคเพื่อ

1. เพ่ือนํ าเสนอความกาวหนาผลการดํ าเนินงานตามแผนยุทธ
ศาสตรฯของกลุมนักวิจัย กลุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม กลุม
สถาบัน กลุมหนวยงานที่กํ ากับดูแลการศึกษาวิจัย และกลุมผูใหทุนวิจัย 
รวมท้ังน ําเสนอโครงการใหมที่ริเริ่มโดยแตละฝาย

2. เพ่ืออภิปรายและประชุมระดมสมองพัฒนาแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรค ในการผลักดันใหประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การวิจัยทางคลินิกระดับแนวหนาของโลกตอไป ท้ังนี้โดยมุงท่ีการแก
ปญหาในเชิงบูรณการจากทุกฝายที่เกี่ยวของ (stakeholders)

3. เพ่ือเปนเวทีติดตามขอมูลขาวสารทางดานการวิจัยทางคลินิก 
รวมท้ังระดมสมองรวมกันเพ่ือกํ าหนดหรือปรับทิศทางการพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยน
แปลงในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกอยางเหมาะสม

4. เพ่ือเปนเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและ
ความคิดเห็นระหวางบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางคลินิก 
ซ่ึงจะชวยเอื้ออํ านวยและสงเสริมกันและกันใหสามารถนํ าแผนยุทธ-
ศาสตรท่ีจัดทํ าข้ึนไปสูการปฏิบัติ (implementation) ท่ีสัมฤทธ์ิผล สม
ความมุงหมายตอไป

การจัดการประชุมคร้ังนี้เปนความรวมมือจากหลายฝาย ไดแก 
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2. คณะอนุกรรมการสงเสริมการศึกษาวจัิยใน
คน (แพทยสภา), 3. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
(FERCIT), 4. สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 5. สถาบัน
แพทยศาสตร และ 6. สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (PReMA)

ขาว

ภาพกิจกรรมการประชุมท่ีเชียงราย

เนื่องดวยมีเหตุขัดของบางประการ จึงไม
สามารถนํ าสารชมรมฯ เลมท่ี 2 และ 3 ข้ึน
Website ได  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

ชมรมจริยธรรมการวจัิยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง
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