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การประชุมวิชาการประจำป. The 22nd FERCAP International 

Conference ท่ีเมืองแดกู ประเทศเกาหลีใตS ระหวTางวันท่ี 27-30 

พฤศจิกายน 2565  

รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล 

 

สถานการณ)การระบาดใหญ0ของโควิด-19 นับเป>นเหตุการณ)

สำคัญในประวัติศาสตร)ทางการแพทย)ในช0วงศตวรรษที่ 21 นำมาซ่ึง

การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที ่สำคัญที ่เกี ่ยวขRองกับ

สุขภาพส0วนบุคคล ระบบการกำกับดูแล การคRนพบยา วัคซีนและ

กฎระเบียบต0าง ๆ  ตลอดจนความทRาทายและแนวทางดRานจริยธรรม 

การระบาดใหญ0ในครั ้งน้ีเร ียกรRองใหRมีการดำเนินการต0าง ๆ จาก

รัฐบาลในทุก ๆ ประเทศ ทั้งทางดRานสุขภาพและไม0ใช0ทางสุขภาพโดย

ด0วนเพื่อจัดการกับการแพร0ระบาด ทั้งประเทศที่มีรายไดRสูง รายไดRต่ำ

และรายไดRปานกลาง ต0างหมดหนทางที่จะป[องกันการโจมตีของโควิด

ที่ก0อใหRเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพยากรต0าง ๆ มากมาย จนประเทศ

ต0าง ๆ ตRองจัดใหRม ีมาตรการการล็อกดาวน)ขนาดใหญ0ที ่ทำลาย

เศรษฐกิจและชีวิตปกติของประชาชนทั ่วไป มีการอนุญาตให RใชR

ผลิตภัณฑ)ทางการแพทย)ใหม0เป>นกรณีฉุกเฉิน และนำกลับมาใชRใหม0

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป[องกันหรือรักษา 

โควิด มาตรการดRานสาธารณสุขต0าง ๆ ถูกนำมาใชRพรRอม ๆ กัน ซ่ึง

รวมถึงการสวมหนRากากอนามัย การเวRนระยะห0างระหว0างกัน การ

จำกัดการเดินทาง เพื่อลดการสัมผัสทางร0างกายระหว0างกัน มาตรการ

ทั้งหมดน้ีมีขึ้นเพื่อดำเนินการโดยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและอิงตาม

หลักฐานทางวิทยาศาสตร) และด Rวยการข ึ ้นลงและกระแสของ

อุบัติการณ)ของเช้ือโควิดสายพันธุ)ต0าง ๆ ในประเทศต0าง ๆ ในช0วงเวลา

ต0าง ๆ ที่มีความรุนแรงต0างกัน แต0ละประเทศมีความหวังว0าเหตุการณ) 

 

 

เลวรRายที ่สุดจะจบลง และโควิดกลายเป>นโรคประจำถิ ่น เพื ่อใหR

ประชาชนสามารถกลับมาใชRชีวิตตามปกติไดR ในช0วงที่สถานการณ)สงบ

ซึ ่งอุบัติการณ)ของโควิดอยู 0ในระดับต่ำ ผู Rคนเริ ่มปรับเปลี ่ยนและ

วางแผนสำหรับสถานการณ)หลังโควิด ประสบการณ)และบทเรียนที่

ไดRรับสะทRอนถึงโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต  

การประชุมวิชาการประจำปaคร ั ้งท ี ่ 22 ของ FERCAP ไดR

รวบรวมประสบการณ)ที ่เกี ่ยวขRองกับโควิด-19 ในแต0ละประเทศ

ตลอดจนรวบรวมขRอมูลเช ิงล ึกท ี ่ เก ี ่ยวข Rองก ับการค Rนพบทาง

วิทยาศาสตร)ที ่เป>นนวัตกรรมใหม0 ความทRาทายทางจริยธรรมวิจัย 

มาตรฐานที่เกิดขึ้น ตลอดจนรูปแบบใหม0ของความสัมพันธ)ที่เกิดขึ้น

ระหว0างผูRมีส0วนไดRส0วนเสียต0าง ๆ เพื่อเตรียมพรRอมสำหรับการระบาด

ในอนาคต การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิตที่

ด ีขึ ้น โดยจะมุ 0งเนRนไปที ่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและวิธีแกRปhญหาทาง

จริยธรรมในการคRนหาแนวทางที ่ยอมรับไดRสำหรับความทRาทายที่

ยากลำบากที่เกิดจากยุคการระบาดของโควิด-19 นโยบายดRานสุขภาพ

ในอนาคตน0าจะมุ0งเนRนไปที่ประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวขRองกับปhจจัย

ทางสังคมที่กำหนดสุขภาพและโครงการดRานสุขภาพที่มีความสำคัญ 

ซึ่งตRองการความสนใจอย0างเพียงพอเพื่อปกป[องสุขภาพของผูRคนใน

โลกน้ี 

หัวขSอการประชุมในครั้งนี้คือ “Transitioning into the 

Post- Pandemic Era:  Ethical Values, Challenges, and 

Approaches” โดยมีประเทศที่เขRาร0วมประชุมทั้งสิ้น 18 ประเทศ 

ไดRแก0 เกาหลีใตR บังกลาเทศ เอธิโอเปaย เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย  

ญี่ปุkน ลิทัวเนีย  มาเลเซีย พม0า เนปาล นอร)เวย) ฟmลิปปmนส) ศรีลังกา 

สวิสเซอร)แลนด) ไตRหวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา มีผูRลงทะเบียนร0วม

ประชุมทั้งสิ้น กว0า 500 คน นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้มีการ

มอบโล0และใบประกาศเกียรติบัตรใหRกับ คณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย)ที่ผ0านการรับรองคุณภาพการดำเนินงาน (recognition 

program)  อีกดRวย ในปa 2022 ที่ผ0านมามีคณะกรรมการที่ผ0านการ

รับรองทั้งสิ้น 40 แห0ง โดยมีทั้งที่เพิ่งไดRรับการรับรองครั้งแรก และที่

ไดRต0ออายุการรับรอง คือ ไดRรับการรับรองใหม0 13 แห0ง ไดRรับการ

รับรองซ้ำ 27 แห0ง ดังน้ี  
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- อินโดนีเซีย (3 แห0ง) [ใหม0 2 แห0ง]  

- อินเดีย (3 แห0ง)   

- มาเลเซีย (4 แห0ง)  
- เนปาล (1 แห0ง)  

- ฟmลิปปmนส) (9 แห0ง) [ใหม0 1 แห0ง]  

- ไต้หวัน (2 แห0ง)  

- ไทย (18 แห0ง) [ใหม0 10 แห0ง]  

การประชุมในครั ้ง น้ี มี การนำเสนอเร ื ่องท ี ่น 0าสนใจจาก 

ฟmลิปปmนส)  คือ 

1) Benefit ของ policy brief ในการรายงานผลการวิจัย 2) 

Review of systematic review ของ Kai Hong ซ ึ ่ ง ใชR  AMSTAR2 

(Assessment of Multiple Systematic Reviews) ในการตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพ เพื่อใชRประโยชน)สำหรับผูRกำหนดนโยบายที่สนใจ

ประเด็นจริยธรรมเก่ียวกับการทดลองวัคซีนโควิดในประเทศที่มีรายไดR

ปานกลางหรือต่ำ (Low- or Middle Income Countries, LMIC) ผล

การศึกษาของ Kai Hong พบปhญหาที่พบในแต0ละฉบับแตกต0างกันไป 

เช0น การคัดออก การเอารัดเอาเปรียบ ผูRเยาว)ที่บรรลุนิติภาวะโดยการ

สมรส กระบวนการขอความยินยอมที่ไม0ค0อยด ีผลประโยชน)ทับซRอน 

การประพฤติมิชอบทางวิจัย การรายงานประเด็นจริยธรรมที ่ต่ำ 

มาตรฐานการดูแลรักษา การสนับสนุนผลิตภัณฑ)หลังวิจัย (เพราะ 

Declaration of Helsinki ไม0มีเขียนไวRชัด ๆ ในกรณีน้ี) ขRอคิดคือควร

มีระบบเกี ่ยวกับระบบสุขภาพของแม0และเด็ก การมีส0วนร0วมของ

ชุมชนในการวิจัย การนำ Trials Methodology Hub ไปใชR (ริเริ่มใน

ประเทศสหราชอาณาจักร)  

 

 

 

 

 

 

 

รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร  

เลขานุการ HREC-TUMED 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ร ิ ย ธ ร ร ม ก า ร ว ิ จ ั ย ใ น ค น 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) สาขาแพทยศาสตร) (HREC-TUMED) ไดRมี

โอกาสไปร0วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 22nd 

FERCAP International Conference ท ี ่ เ ม ื อ ง แ ด ก ู  ป ร ะ เ ท ศ 

เกาหลีใตR ระหว0างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ0านมา โดย

ในช0วงก0อนเดินทางไปประชุม ทางคณะกรรมการจริยธรรมฯ ไดRรับ

การประสานจากเจRาหนRาที่จัดงานประชุม FERCAP ใหRส0งวิดีโอคลิป

ความยาวประมาณ 3-4 นาทีเก่ียวกับ Profile ของ HREC-TUMED 

โดยไม0ไดRร ับแจRงจากเจRาหนRาที ่จัดงานประชุมช ัดเจนว0าจะมีการ

ประกวดคลิปดังกล0าว คณะกรรมการฯ เขRาใจว0าทางที่ประชุมจะใชR

คลิปดังกล0าวประกอบ SIDCER-FERCAP recognition ceremony 

ซ ึ ่ ง เป >นคร ั ้ งท ี ่  4 ท ี ่คณะกรรมการฯ ได Rร ับการร ับรอง ทาง 

คณะกรรมการฯ จึงไดR update profile ของคณะกรรมการฯ ต0าง ๆ 

ไดRแก0 สถานที่ตั้ง พันธกิจ ประวัติความเป>นมา การบริหาร กรรมการ 

การดำเนินการดRานการประเมินโครงการวิจัย การจัดการฝ�กอบรมที่

เก่ียวขRองกับจริยธรรมการวิจัยในคน การพัฒนาระบบการส0งโครงการ

และเอกสารที ่ เก ี ่ยวข Rองทาง online และประวัต ิการได Rร ับการ 

Recognition จำนวน 4 ครั้งที่ผ0านมา (ตาม link ที่ปรากฏดRานล0าง) 

ในระหว0างการเขRาร0วมประชุม มีการฉายคลิปดังกล0าวผ0านหนRาจอทีวีที่

ตั้งอยู0ในบริเวณที่สำหรับรับประทานอาหารของผูRเขRาร0วมประชุมเป>น

เวลา 2   วัน (28-29 พ.ย. 65) ร0วมกับวิดีโอคลิปจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนจากที ่อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟmก ผล

ปรากฏว0า วิดีโอคลิปของ HREC-TUMED ไดRรับรางวัล Best Virtual 

Poster (EC profile) ในการประชุม FERCAP ในครั้งนี้ ซ่ึงเป>นรางวัล

ที่คณะกรรมการฯ ไม0ไดRคาดหวังว0าจะไดRมาก0อน 

Link สำหรับเขRาไปดูวิดีโอคลิป 

https://www.youtube.com/watch?v=_WCbFcEhDHs 
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รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช 

งานประช ุม SIDCER/FERCAP ในปa  พ.ศ . 2565 จ ัดข ึ ้นที่  

Daegu Catholic University Medical Center เมืองแดกู ประเทศ

เกาหลีใตR วันที่   27-30 พฤศจิกายน 2565 ในวันสุดทRายในช0วง 

SIDCER/FERCAP Recognition Program มีการมอบโล0 และเกียรติ

บัตรใหRกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ไดRรับการรับรอง

จาก SIDCER/FERCAP และมีการมอบรางวัล The Best Surveyor 

Award  

ประเทศไทยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ไดRรับ

การรับรองจาก SIDCER/FERCAP ในปaน้ีรวม 18 สถาบัน (สถาบันใหม0 

10 สถาบัน และสถาบันที ่ต 0ออายุการร ับรองจำนวน 8 สถาบัน) 

จำนวนสถาบันทั้งหมดที่ไดRรับการรับรองจาก SIDCER/FERCAP ตั้งแต0

ปa พ.ศ. 2548-2565 มีจำนวน 271 สถาบันจาก 14 ประเทศ ใน

จำนวนน้ีเป>นสถาบันในประเทศไทย 45 สถาบัน ซ่ึงมีจำนวนมากเป>น

อันดับที่ 2 รองจากประเทศจีน  

สำหร ับรางว ั ล  The Best Surveyor Award ได R กำหนด

คุณสมบัติของผูRที ่ไดRรับการเสนอชื่อเพื ่อรับรางวัลคือ เคย survey 

คณะกรรมการจร ิยธรรมฯ อย 0างน Rอย 3 คร ั ้ ง  และไม 0 ได R เป>น

คณะกรรมการอำนวยการ (steering committee) หรือเลขาธิการ

ของ SIDCER/FERCAP โดยเกณฑ)การพิจารณามีดังต0อไปน้ี 

1. คุณภาพการ survey (Survey quality) 

2. คุณภาพรายงาน (เน้ือหา รูปแบบ และความตรงเวลา)  

3. คุณภาพการพิจารณา action plan (ความเห็น และความ

ตรงเวลา) 

4. จำนวนปaที่เป>น surveyor 

เป>นความภูมิใจของดิฉันที่ไดRถูกเสนอช่ือ และไดRรับรางวัล The 

Best Surveyor Award ในปaน้ี ดิฉันเป>น surveyor ตั ้งแต0 ปa พ.ศ. 

2562 จนถึงปhจจุบันไดR survey รวม 11 สถาบัน ในจำนวนนี ้ เป>น

สถาบันต0างประเทศ 3 สถาบัน ทุกครั ้งที ่ไป survey ดิฉันได Rรับ

ประสบการณ)ที่หลากหลาย เห็นรูปแบบการดำเนินงานที่เป>นตัวอย0าง

ที่ดี นอกจากนี้การไดRอภิปรายประเด็นจริยธรรมในโครงการวิจัยที่ส0ง

เขRารับการพิจารณาในแต0ละสถาบัน ทำใหRเห็นแนวคิดที่หลากหลาย 

ทำใหRเปmดโลกทัศน) และเปmดใจกวRางในการรับรูRสิ ่งใหม0 ๆ บางปhญหา

ยากในการตัดสินใจ ตRองมีการคRนขRอมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ตอบคำถามที ่สงสัย สุดทRายสิ ่งที ่ไดRเร ียนรู Rมา สามารถนำมาเป>น

แบบอย0างในการพัฒนาตนเองและองค)กรต0อไป 

โดยส0วนตัวแลRว ดิฉันรูRสึกช่ืนชมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ทุก

สถาบันที่ขอรับการ survey ไม0ว0าจะเป>น การ survey โดยองค)กรใน

หรือต0างประเทศ ภาพที่มองเห็นคือ ความตั้งใจในการพัฒนาองค)กร

บนพื้นฐานของความจำกัดทั ้งกำลังคน พื้นที่ หรืองบประมาณ ซ่ึง

ทRายที่สุด หลังการ survey กรรมการตรวจเยี่ยมจะเป>นกระบอกเสียง

ส่ือถึงผูRบริหารใหRสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม 

ไดRแก0 สถานที่ กำลังคน และทรัพยากรตามคำแนะนำของ surveyor 

ถึงแมRว0าการ survey จะเหนื่อยกว0าการทำงานประจำ แต0ดิฉันก็มี

ความสุขที่เป>นส0วนเล็ก ๆ ส0วนหน่ึงในการพัฒนาจริยธรรมการวิจัยใน

คนในประเทศไทย 

เมื่อมองยRอนไปในอดีต ความสำเร็จใด ๆ ที่ผ0านมาเกิดจาก

อาจารย)ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาใหR ขอขอบพระคุณปรมาจารย)ดRาน

จริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย นพ.วิชัย โชควิวัฒน) ที่กรุณา

เขียนหนังสือหลายเล0มเป>นวิทยาทานใหRชนรุ0นหลัง ขอขอบพระคุณ 

The Middleton Foundation for Ethical Studies - Global 

Fellowship (MFESGF) Program ที ่เพิ ่มเติมความรูRด Rานจริยธรรม

การวิจัยในคน Dr. Angela J. Bowen ประธานโครงการ Dr. Brad 

Waite; U.S. Program Director of MFESGF Program และที่สำคัญ

อาจารย)ผู Rประสิทธิ ์ประสาทวิชา ไดRแก0 ศาสตราจารย)เกียรติคุณ  

พญ. ดร. จันทรา เหล0าถาวร (กาบวัง) ศาสตราจารย)กิตติคุณ พญ.

ธาดา สืบหลินวงศ) รองศาสตราจารย) พล.ต.หญิง พญ.อาภรณ)ภิรมย)  

เกตุปhญญา รองศาสตราจารย) ภญ.โสภิต ธรรมอารี ศาสตราจารย)  

พญ. ขวัญชนก ยิ้มแตR ผูRช0วยศาสตราจารย) ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา  

ผูRช0วยศาสตราจารย) พญ.พรรณทิพา ว0องไว และอาจารย)อีกหลายท0าน

ที ่ไดRใหRความรู RและขRอคิดเห็นเป>นพื ้นฐานในการดำเนินงานดRานน้ี

ขอบคุณ นพ. กฤตเตโช สิริภัสสร รุ0นพี่ที่เชี่ยวชาญ US regulations 

การ survey จะสำเร็จไม0ไดRหากไม0มีทีม surveyor และ trainee ที่

ทำงานกันอย 0างขย ันข ันแข็ง การสนับสนุนการอบรม และการ

ดำเนินงานดRานจริยธรรมการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห0งชาต ิ (วช.) 

สุดทRายน้ี ขอเป>นกำลังใจใหRกับ surveyor ทุกท0านและทุกสถาบันที่ขอ 

recognition ใหRดำเนินงานพัฒนาจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อปกป[อง

สิทธิ สวัสดิภาพ และความเป>นอยู0ที่ดีของผูRร0วมวิจัย 

Best Surveyor Award 
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