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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” 

จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ ชมรมจรยิธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)  

ระหวางวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะแพทยศาสตร  

 
 

1. ชื่อโครงการ  การฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ “จรยิธรรมการวจิัยในคน”  

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  ศูนยบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร และคณะแพทยศาสตร  

    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

3. โครงการดังกลาวตอบสนองตอวัตถุประสงคกลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการเรยีนการ

สอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของทองถิ่น ประเทศ

และสากลที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาล

อยางมีคุณภาพในระดับสากล  

กลยุทธที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถของอาจารยใหมศีักยภาพในการดําเนินการวิจัย

อยางมีคุณภาพ     

ตัวชี้วัด S2.1 : จํานวนสาขาวชิาไดรับการจัดอับดับเปนอันดับ 1 ของประเทศ  

          S2.5 :  จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรอืงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร

หรอืนําไปใชประโยชนในระดับชาตแิละนานาชาต ิ 

 

4. ประเภทโครงการ 

()  โครงการพัฒนาบุคลากร  

()  โครงการสงเสรมิการวิจัย  

 

5. หลักการและเหตุผล 

การทําวิจัยที่ เกี่ยวของกับมนุษย ไมวาจะเปนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย ดาน

สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ผูทําการวิจัยจะตองตระหนักถึงคุณประโยชนที่อาสาสมัครจะไดรับ  

ใหมีมากกวาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  และตองปกปองชีวิต  สุขภาพ ความเปนสวนตัว และความมี

ศักดิ์ศรีของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากลเปนสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ

วิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ ไมวาจะเปนการพัฒนาวิธีการรักษาใหมหรือการพัฒนายาใหม ที่ผานการศึกษา

ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาในสัตวทดลอง  จนมีขอมูลแสดงประสิทธิภาพ (efficacy) และความ

ปลอดภัย (safety) ในระดับกอนคลินกิแลวนั้น  จําเปนจะตองนํามาศึกษาตอในมนุษยในขั้นตอนของการ
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วิจัยทางคลินิก  ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญเพื่อพิสูจนและยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในมนุษย

กอนที่จะไดรับการยอมรับใหนํามาใชในการรักษาจริง  หรือกอนที่จะไดรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเปน

ยาใหม  ซึ่งเปนระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับในชื่อวา Good Clinical Practice 

ดังนั้น เพื่อพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยใหมีมาตรฐานระดับสากล 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม รวมกับชมรมจรยิธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จึงไดจัดโครงการ

ฝกอบรมเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกนักวิจัย เพื่อทราบถึงหลักการเกีย่วกับจริยธรรมการวิจัยตามหลัก

สากล ซึ่งจะเปนการสงเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยใหมีการปฏิบัติตามหลักการทําวิจัยที่ดี 

โดยคํานึงถึงสิทธิ ความปลอดภัย ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัคร สอดคลองกับคําประกาศเฮลซิงกิ 

(Declaration of Helsinki) โดยใชหลักสูตรการอบรมที่เปนมาตรฐานนานาชาติของ Forum for Ethical 

Review Committee in Asia-Pacific (FERCAP) 

 

6. วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพื่อใหนักวิจัยเขาใจหลักการและเกณฑการพจิารณาดานจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

มนุษย การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชนที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะไดรับ กระบวนการขอ

ความยินยอมผูเขารวมการวิจัย ประเด็นพิจารณาดานจริยธรรมในการวจิัยแบบตางๆ  การปฏิบัติที่ดีใน

การทําวิจัย วธิีดําเนนิงานของคณะกรรมการจรยิธรรมฯ ที่เปนมาตรฐาน  

2. เพื่อใหนักวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลวา

ดวยเรื่องจริยธรรมการวจิัยเพื่อพัฒนาความรวมมอืระหวางองคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

 

7. ตัวบงชี้ประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

- รอยละของผูเขารวมโครงการที่มีความเขาใจในหัวขอที่จัดเพิ่มมากขึ้น 

 

8. เปาหมายวัดความสําเร็จตามตัวบงชี้ (ขอ 7) 

- ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมคีวามเขาใจในหัวขอที่จัดเพิ่มมากขึน้รอยละ 80 

 

9. วัน เวลา และสถานที่ 

วันที่  8 – 9 มิถุนายน 2558  เวลา 08.00 – 16.30 น.   ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคารเรียน

รวม 9 ชัน้ คณะแพทยศาสตร  

 

10. วิทยากร  จาก ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จํานวน 4 คน 

 

11. ผูเขารวมโครงการฝกอบรม จํานวน 300 คน  

    11.1 คณาจารย นักวิจัยและนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาในสังกัด      จํานวน 200 คน 
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         กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

    11.2 คณาจารยและนักวิจัยในสังกัดกลุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน   20 คน 

    11.3 คณาจารยและนักวิจัยในสังกัดกลุมคณะสังคม-มนุษยศาสตร           จํานวน   20 คน 

    11.4 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสังกัดคณะวิทยาศาสตร             จํานวน   60 คน 

          สุขภาพและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ     

              รวมจํานวน     300   คน  

 

12. วิธีจัดฝกอบรม 

12.1 บรรยาย/ฝกอบรม 

12.2 อภปิรายกรณีศึกษา 

12.3 อภปิรายรวม 

 

13. งบประมาณ 

13.1 รายรับ : งบประมาณมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ 2558  

จํานวนเงิน 199,000.00 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) 

 

13.2 รายจาย 

หมวดคาตอบแทน (30,000.00) 

คาตอบแทนวิทยากร 4 คน (5 ชั่วโมง x 1,500 บาท x 4 คน) 30,000 บาท 

หมวดคาใชสอย (136,000.00) 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 บาท x 300 คน x 4 มื้อ) 36,000 บาท 

คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 300 คน x 2 มื้อ)  60,000 บาท 

คาเดินทางวิทยากร (4 คน x 7,000)  28,000 บาท 

คาที่พักวิทยากร  (4 คน x 1,500 บาท x 1 คืน) 6,000 บาท 

คาเลี้ยงรับรองวิทยากร   6,000 บาท 

หมวดคาวัสดุ (33,000.00) 

คาเอกสาร (100 บาท x 300 ชุด)  30,000 บาท 

คาวัสดุสํานักงาน (10 บาท x 300 ชุด)  3,000 บาท 

 รวม 199,000 บาท 

 (หนึ่งแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน) 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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14. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

14.1 ผูเขาอบรมเขาใจหลักการดานจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย การประเมินความ

เสี่ยง และคุณประโยชนที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะไดรับ กระบวนการขอความยินยอมผูเขารวม

การวิจัย  ประเด็นพิจารณาดานจริยธรรมในการวิจัยแบบตาง ๆ การปฏิบัติทีดีในการทําวิจัย วิธี

ดําเนินงานของคณะกรรมการจรยิธรรมฯ ที่เปนมาตรฐาน  

14.2 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลวาดวยเรื่อง

จรยิธรรมการวจิัย 

14.3 สรางความเขมแข็ง (capacity building) ดานจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยใน

สถาบันของตนเอง  

 

15. การประเมินโครงการ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 

    ---------------------- 
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กําหนดการ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”  

จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) 

วันท่ี  8 – 9  มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมใหญ ชั้น  2 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะแพทยศาสตร  

----------------- 

วันที ่8  มิถุนายน 2558 

08.00 - 08.30 น. Registration 

08.30 – 09.00 น. Opening   

09.00 - 10.15 น. History of Research Ethics, Basic ethical principles,  

International Ethical Guidelines, Applicable Local Laws and Regulations  

อ. นมิิตร 

10.15 – 10.30 น. Coffee Break 

10.30 – 12.00 น. Application of Principles of Autonomy: 

- Informed Consent Process, Recruitment, Coercion and undue 

inducement, privacy and confidentiality, elements of informed consent 

อ.แสงแข 

12.00 – 13.00 น. Lunch 

13.00 - 14.00 น. Application of justice : Vulnerability issue, type of vulnerability, special 

protection 

อ.แสงแข 

14.00 – 15.00 น. Ethical consideration in social/behavioral study  

อ. ชัยชนะ 

15.00 – 15.15 น. Coffee Break 

15.15 - 16.15 น. Publication ethics 

อ. ชัยชนะ  

16.15 – 16.30 น. ซักถาม  

 

  



6 

วันที ่9  มิถุนายน 2558 

08.00 - 08.30 น. Registration 

08.30 – 09:30 น. Investigator responsibility, common errors  

อ. สหพล 

09.30 – 10.45 น. Ethical consideration in Clinical trial and alternative medicine study 

อ. สหพล 

10.45 – 11.00 น. Coffee Break 

11.00  – 12.00 น. Application of beneficence: Risk/benefit analysis  

อ.สุธี 

12.00 – 13.00 น. Lunch  

13.00 - 14.00 น. Ethical committee: Role and responsibility 

- Initial Review Category: Exempt, Expedite, or Full board Review 

Continuing review 

อ.สุธี 

14.00 - 15.00 น. Conflict of interest 

อ.สุธี 

15.00 - 16.00 น. Case scenario Discussion  

ผูดําเนินรายการ :  

Case 1. Vulnerability issue 

Case 2. Coercion/undue inducement issue 

Case 3. Scientific issue 

คณะวิทยากร                 

16.00 – 16.30 น. ซักถามและอภปิรายรวมกัน 

 
 

 


