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ปีที ่8  ฉบับที ่2 (เม.ย.-มิ.ย.) พ.ศ. 2551 http://www.med.cmu.ac.th/fercit/

สวัสดีสมาชิกทุกท่าน
สารชมรมจรยิธรรมการวจัิยในคนในประเทศไทยฉบบัที ่ 2 พ.ศ.

2551 ออกล่ากว่ากำหนดอีกแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะผู้จัดทำตัดสินใจ
ไม่ได้ว่าจะเสนอเรือ่งอะไรด ีท่ีน่าจะเปน็ประโยชนต่์อสมาชกิ มัวแตร่อ
และเลือกก็เลยเปน็อยา่งนี ้ตอ้งขออภยัดว้ยคะ่

ในฉบบันีจ้ะนำเสนอ 2เร่ืองหลัก และ 1 เร่ืองสัพเพเหระ หวังว่า
ท่านสมาชิกคงจะได้รับสาระไปบ้าง

(ศาสตราจารย ์แพทย์หญิงธาดา  สืบหลินวงศ์)
บรรณาธิการ

ศัพท์จริยธรรมการวจัิยภาษาไทย

คณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
ได้จัดทำโมดลุการฝึกอบรมจรยิธรรมการวจัิยเปน็ 2 โมดลุ โมดลุแรก
สำหรับผู้สนใจทั่วไปและกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ยังไม่เคยผ่าน
การอบรมใดๆ มาก่อน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานจริยธรรม
การวจัิยเบือ้งต้น หลักจรยิธรรมการวจัิยทีย่อมรบัเปน็สากล ใช้เวลาใน
การอบรม 2 วัน ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมเตม็เวลาท้ัง 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า
80% จะไดรั้บประกาศนยีบตัร (Certificate of Attendant)

สถาบันที ่สนใจต้องการให้ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน
ประเทศไทยจัดการอบรมให้ สามารถติดต่อ พท. ผศ. นพ. สุธี พานิชกุล
(วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) ผ่านทาง web site  ของชมรมฯ
อน่ึงหัวข้อต่าง ๆ  บางหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในโมดุลสามารถจะปรับเปล่ียน
ได้ให้เหมาะกับทิศทางงานวิจัยที่ทำกันมากในสถาบันของท่าน ส่วน
โมดุลที่สองเหมาะสำหรับนักวิจัยผู้ที่จะทำการศึกษาวิจัยในคน ไม่ว่า
จะด้านชีวเวชศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์  นอกจากน้ีทางชมรมฯ สามารถ
จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยที่เจาะลึกสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องทำ
หน้าท่ีเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยให้ตามความต้องการของสถาบัน
รายละเอยีดของทัง้สองโมดลุมดีงันี้

โมดุลท่ี 1 สำหรับกรรมการจรยิธรรมการวจัิยและผู้สนใจ
ดูรายละเอียดท่ี http://www.med.cmu.ac.th/fercit/

โมดุลท่ี 2  สำหรับนักวิจัยและผู้สนใจ
ดูรายละเอียดท่ี http://www.med.cmu.ac.th/fercit/



2

          เม่ือวันที ่25 กรกฎาคม พ.ศ.2551 นายแพทย ์ปกรณ ์ศิริยง
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกับ ศาสตราจารยน์ายแพทย์
ทวปิ กิตยาภรณ ์โรงพยาบาลบำรงุราษฎร ์เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุ
เชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดความกลมกลืนของการใช้ถ้อยคำในการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้ภาษาไทยในงานจริยธรรมการวิจัย
ได้แก่ รองศาสตราจารย ์ สิวลี ศิริไล ผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบั ICH-GCP
คือ นายแพทย ์ประวชิ ตัญญสิทธิสุนทร ศาสตราจารยน์ายแพทย ์ทวิป
กิตยาภรณ์ นาย นันทน อินทนนท์ นายแพทย์ ปกรณ์ ศิริยง และ
ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิง ธาดา สืบหลินวงศ ์เป็นวทิยากร มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจากคณะแพทยศาสตรท้ั์งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค
ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสขุ โรงพยาบาลในสงักัดของกรงุเทพมหานคร รวมเกอืบ 50

ความกลมกลืนของการใช้ถ้อยคำในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ทา่น การประชมุชว่งเชา้เปน็การแบง่กลุ่มยอ่ย ม ี 3 กลุ่ม แตล่ะกลุ่ม
ได้รับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จัดเตรียมไว้ 29 คำ เพื่อกำหนดเป็น
คำภาษาไทย  ส่วนภาคบ่ายเป็นการพิจารณาร่วมกันของผู้เข้าประชุม
ทุกท่านเพ่ือกำหนดความกลมกลนืของคำศัพท์แต่ละคำ โดยมีวิทยากร
ให้ข้อคิดเห็นและค้นคว้าเทียบเคียงกับคำท่ีมีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
และจากหนังสือ ICH-GCP อย่างไรก็ตามคำศัพท์ที ่ได้ผ่านการ
พิจารณาของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอให้ท่าน
พิจารณาสำหรบันำไปใช ้ไม่ใช่เป็นการบงัคับว่าทา่นจะตอ้งใช้ตามนี้
และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งความคิดเห็นมาที่
ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ซ่ึงจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
สำหรับการจัดประชุมครั้งต่อๆ ไป สรุปรายละเอียดของคำศัพท์
ปรากฏในตารางดังนี้
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สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยา-
ลัยขอนแก่นร่วมกับชมรมจรยิธรรมการวจัิยในคนในประเทศไทย  จัดอบรม
คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยเพ่ือการปกป้องอาสาสมัครในโครงการวจัิย
วันท่ี 29-30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม สมเด็จพระศรีนครินทร-
บรมราชชนนีอนุสรณ์ ช้ัน3 (สว.2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  หลักจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ตามหลัก
แนวทางสากลให้แก่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น  จากสถาบันอ่ืนๆ ข้างเคียง  รวมท้ังเปิดให้แก่บุคลากรผู้สนใจในงาน
จริยธรรมการวจัิยในมนุษย์และผู้ท่ีทำวิจัยท้ังหลายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่งรับการตรวจเยี่ยมจาก SIDCER/
FERCAP  เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยใหม่ท่ีกำหนดให้คณะกรรมการจรยิธรรม

การวิจัยในมนุษย์ประกอบด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำ
สาขาจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ สาขาท่ี
1 จะรับพิจารณาโครงการ วิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์และการวิจัยทางการแพทย์
ซ่ึงหัวหน้าโครงการ  เป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และโครงการวิจัยใดๆ
ท่ีจะดำเนินการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจัิยฯ สาขาที ่2 จะรบัพจิารณาโครงการวจัิยทางชวีเวชศาสตร์
พฤติกรรมสุขภาพ และสังคมศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงหัวหน้า  โครงการวิจัยเป็น
บุคลากรในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะกรรมการจริยธรรม
การวจัิยฯ สาขาที ่3 จะรบัพจิารณาโครงการวจัิยทางดา้นสังคมศาสตร ์และ
พฤติกรรมศาสตรข์องบุคลากรจากคณะอ่ืนๆ ท่ีเหลือ  ปัจจุบันอยู่ในระหว่าง
การแต่งตั ้งคณะกรรมการดังกล่าว คาดว่าคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ชุดใหม่จะสามารถดำเนินการได้ราวปลายเดือนตุลาคม ศกน้ี

การฝึกอบรมที่ขอนแก่น
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ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
ถ.พระราม 4 เขตปทมุวนั 10330

กรุณาส่ง
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         การประชมุวชิาการประจำปแีละการประชมุสมาชกิสามัญประจำปขีอง
FERCAP ในป ี2551 จะจดัระหวา่งวันที ่24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ท่ีโรงแรมรามาการเ์ดน ถนนวภิาวด ีกรงุเทพมหานคร  ในวนัสุดทา้ยซึง่เปน็
การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี จะมีการมอบโล่ให้คณะกรรมการจริยธรรม
ของสถาบันต่างๆ ท่ีได้รับ recognition จาก SIDCER-FERCAP  รายละเอียด
การลงทะเบียนและกำหนดการจะอ่านได้จาก web site ของ FERCAP
นอกจากนี้ท่านประธานชมรมฯ จะส่งรายละเอียดไปยังคณะแพทยศาสตร์
ในเครือข่ายของชมรมฯ อีกคร้ังเม่ือได้รับกำหนดการทีแ่น่ชัดในเร็วๆ น้ี

       1Pharmacogenetics  =  The study  of the effects of genetic differences
between individuals in their response to medicines. These differences
may or may not be related to the disease being treated. The research
involves comparing the genotypes of individuals who have different
responses to a medicine.
            2Pharmacogenetics  =  The study of how genetic variation affects
our response to medicines (inherited difference in metabolism and
disposition linked to individual genetic variation).

1Pharmacogenomics = This term is not distinctly differentiated
from pharmacogenetics, but implies the examination of whole genomes
or substantial numbers of genes in order, for example, to identify putative
targets for medicines or to identify large-scale differences in the patterns
of gene expression in response to chemical compounds.

2Pharmacogenomics = is the application of genomics technology
to the discovery and development of drugs. It studies not only genetic
variants, but patterns of gene expression and how drugs affect gene function.

จิปาถะจริยธรรมการวิจัยและประชาสัมพันธ์

การบรรยายกลุ่มโดย รศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ประธานกรรมการ
จริยธรรมการวจัิยฯ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ศ.พญ.ธาดา สืบหลินวงศ ์อดีต
ประธาน FERCIT และพลตรีหญิง พญ.อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา

บรรยากาศของหอ้งประชุมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมท้ังจากรรมการ EC
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากโรงพยาบาลขา้งเคียง  รวมท้ังนักวิจัยและ
ผู้สนใจต่างๆ

การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมท่ีเปิดโอกาสให้ตลอด
ระยะเวลาการประชมุ 2 วัน

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เพื่อการปกป้องอาสาสมัครในโครงการ
เมือ่วนัที ่ 29-30 กันยายน 2551

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


