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จากกองบรรณาธิการ
ฉบับนี้เปนฉบับแรกของบรรณาธิการใหมที่รับงานตอจาก รศ.
ดร.นิมิตร มรกต เนื่องจากมีการการลาชาในการจัดพิมพสารชมรม มา
โดยลําดับ การที่จะปรับปรุงใหสารชมรมไดออกมาตามกําหนดจําเปน
ตองอาศัยความรวมมือ จากคณะกรรมการในทุกๆ ฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงตนฉบับใหตรงตามเวลา หวังวาคงจะไดรบั ความรวมมือ
จากสมาชิกทุกทาน
สมาชิกชมรมหลายทานไดสง คําถามมาถึงการทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีใ่ น
ฐานะกรรมการพิจารณาโครงรางการวิจยั ของสถาบัน จะตองมีความรับ
ผิด ในกรณีที่ถูกฟองรอง ไดหรือไม อยางไร จึงไดนาพระราชบั
ํ
ญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 มาใหไดศกึ ษากัน คง
จะไขขอของใจใหได
รศ.พอ.พญ. อาภรณภริ มย เกตุปญญา, บรรณาธิการ

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่ พ.ศ. 2539
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2539
เปนปท่ี 51 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่สมควรมีกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจา
หนาที่
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ั ไวโดยคํา
แนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตคิ วามรับผิด
ชอบทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับตัง้ แตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 บรรดากฏหมาย กฎ และขอบังคับใดๆ ในสวนที่มี
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระ
ราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตนิ แ้ี ทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือ
ผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการ
หรือฐานะอื่นใด
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระรากฤษฎีกา และใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 5 หนวยงานของรัฐตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหง
ละเมิดที่เจาหนาที่ของตนไดกระทําในการปฏิบตั หิ นาที่ ในกรณีนี้ผูเสีย
หายอาจฟองหนวยงานของรัฐดังกลาวไดโดยตรง แตจะฟองเจาหนาที่
ไมได ถาการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่ซึ่งไมไดสังกัดหนวยงานของรัฐ
แหงใดใหถือวากระทรวงการคลังเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดตาม
วรรคหนึง่
มาตรา 6 ถาการกระทําละเมิดของเจาหนาที่มิใชการกระทําใน
การปฏิบัตหิ นาที่ เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ใน
กรณีนี้ผูเสียหายอาจฟองเจาหนาที่ไดโดยตรง แตจะฟองหนวยงานของ
รัฐไมได
มาตรา 7 ในคดีที่ผูเสียหายฟองหนวยงานของรัฐ ถาหนวยงาน
ของรัฐเห็นวาเปนเรื่องที่เจาหนาที่ตองรับผิดหรือในคดีที่ผูเสียหายฟอง
เจาหนาที่ ถาเจาหนาที่เห็นวาเปนเรื่องที่หนวยงานของรัฐตองรับผิด
หรือตองรวมรับผิด หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ดังกลาวมีสิทธิขอให
ศาลที่พิจารณาคดีนั้นอยูเรียกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐแลวแต
กรณี เขามาเปนคูค วามในคดี
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ถาศาลพิพากษายกฟอง เพราะเหตุที่หนวยงานของรัฐหรือเจา
หนาที่ท่ีถูกฟองมิใชผตู อ งรับผิด ใหขยายอายุความฟองรองผูท ต่ี อ งรับ
ผิดซึ่งมิไดถูกเรียกเขามาในคดีออกไปถึงหกเดือนนับวันที่คําพิพากษา
นั้นถึงที่สุด
มาตรา 8 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทด
แทนแกผูเสียหายเพื่อการละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมี
สิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทํ าละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนดังกลาวแก
หนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาทีไ่ ดกระทําการนัน้ ไปดวยความจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีไดเพียง
ใด ใหคานึ
ํ งถึงระดับความรายแรงแหงการกระทําและความเปนธรรมใน
แตละกรณีเปนเกณฑโดยมิตองใหใชเต็มจํานวนของความเสียหายก็ได
ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงาน
ของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิด
ชอบดังกลาวออกดวย
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคน มิใหนําหลักเรื่อง
ลูกหนี้รวมมาใชบังคับและเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหม
ทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น
มาตรา 9 ถาหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทด
แทนแกผูเสียหาย สิทธิที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทน
แกตนใหมีกําหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐหรือเจา
หนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้นแกผูเสียหาย
มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงาน
ของรัฐ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปน
การกระทําในการปฏิบตั หิ นาที่ การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจา
หนาที่ใหนําบทบัญญัตมิ าตรา 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถามิใชการ
กระทํ าในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห บั ง คั บ ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากเจาหนาที่ทั้งสองประการตาม
วรรคหนึ่งใหมีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐรูถึง
การละเมิดและรูตัวเจาหนาที่ผูจะพึงตองใชคาสินไหมทดแทน และกรณี
ที่หนวยงานของรัฐเห็นวาเจาหนาที่ผูนั้นไมตองรับผิด แตกระทรวงการ
คลังตรวจสอบแลวเห็นวาตองรับผิด ใหสิทธิเรียกรองคาสินไหมทด
แทนนั้นมีกํ าหนดอายุความหนึ่งปนับแตวันที่หนวยงานของรัฐมีคําสั่ง
ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
มาตรา 11 ในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา หนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดตามมาตรา 5 ผูเสียหายจะยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐใหพิจารณา
ชดใชคา สินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดแกตนก็ได ในการนี้
หนวยงานของรัฐตองออกใบรับคําขอใหไวเปนหลักฐานและพิจารณาคํา
ขอนั้นโดยไมชักชา เมื่อหนวยงานของรัฐมีคําสั่งเชนใดแลว หากผูเสีย
หายยังไมพอใจในผลการวินิจฉัยของหนวยงานของรัฐ ก็ใหมีสิทธิรอง
ทุ ก ข ต  อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ร อ งทุ ก ข ต ามกฎหมายว า ด ว ยคณะ
กรรมการทฤษฎีกาไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงผลการ
วินิจฉัย
ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาคําขอที่ไดรับตามวรรคหนึ่งใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน หากเรองใดไมอาจพิจารณาไดทนั ใน
กํ าหนดนั้น จะตองรายงานปญหาและอุปสรรคใหรัฐมนตรีเจาสังกัด
หรื อ กํ ากั บ หรื อ ควบคุ ม ดู แ ลหน ว ยงานของรั ฐ แห ง นั้ น ทราบและขอ

อนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได แตรัฐมนตรีดังกลาวจะพิจารณาอนุมัติ
ใหขยายระยะเวลาใหอีกไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา 12 ในกรณีที่เจาหนาที่ตองชดใชคาสินไหมทดแทนที่
หนวยงานขอบรัฐไดใชใหแกผูเสียหายตามมาตรา 8 หรือในกรณีที่เจา
หน า ที่ ต  อ งใช ค  า สิ น ไหมทดแทนเนื่ อ งจากเจ า หน า ที่ ผู นั้น ไดก ระทํ า
ละเมิดตอหนวยงานของรัฐตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 8 ให
หนว ยงานของรัฐที่เสียหายมีอํ านาจออกคํ าสั่งเรียกใหเจาหนาที่ผูน้ัน
ชําระเงินดังกลาวภายในเวลาทีก่ ําหนด
มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจดั ใหมรี ะเบียบเพือ่ ใหเจาหนาทีซ่ ง่ึ
ตองรับผิดชอบตามมาตรา 8 และมาตรา 10 สามารถผอนชําระเงินที่จะ
ตองรับผิดนัน้ ไดโดยคํานึงถึงรายได ฐานะ ครอบครัวและความรับผิด
ชอบ และพฤติการณแหงกรณีประกอบดวย
มาตรา 14 เมื่อไดมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแลว สิทธิรองทุกข
ตอคณะกรรมการวินจิ ฉัยรองทุกขตามมาตรา 11 ใหถือวาเปนสิทธิฟอง
คดีตอศาลปกครอง
มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“บทบาทของคณะกรรมการจริยธรรมในคน
ของสถาบันในประเทศไทย”
การประชุมดังกลาวจัดขึ้นที่โรงแรม Dusit Island Resort จังหวัด
เชียงราย โดยโครงการความรวมมือระหวางคณะเวชศาสตรเขตรอน
คณะวิทยาศาสตร และวิทยาลัยศาสนศึกษา ภายใตการสนับสนุนจาก
NIH และ WHO TDR ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2547มีผเู ขารวม
ประชุม 41 คน ประกอบดวยผูบริหาร ประธานกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย และนักศึกษา และบุคคลสําคัญที่มาเปดงานและอยูรวมงานโดย
ตลอดคือ ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการบรรยายวั น แรกโดย ศ.นพ.ทวิป
กิตติยาภรณ เรื่อง “บทบาททีค่ าดหวังจากคณะ
กรรมการจริยธรรม” วิทยากรไดแสดงแนวปฏิบตั ิ
(guidelines) ที่ออกโดยองคกรตางๆ และนํา
เสนอรายละเอียดบางขอพรอมตัวอยาง อยางไรก็
ตามในการบรรยายครั้งนี้มีหลายประเด็นที่นาสนใจที่สมาชิกนาจะถกหา
ขอสรุปในภายหลังเพื่อใชเปนแนวปฏิบตั ทิ งั้ ประเทศตอไป ประเด็นที่วา
คือ อายุทอ่ี าสาสมัครสามารถใหความยินยอม (consent) เขารวมโครง
การวิจัยได
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ศ.นพ.ทวิป กลาววา คํายินยอม (consent) นัน้ ไมใชนิตกิ รรม
เพราะองคประกอบหนึ่งของนิติกรรมคือการกระทํ าโดยมุงจะผูกนิติ
สัมพันธระหวางบุคคล แตการใหคํ ายิน ยอมไมก อ ใหเกิดความผูก
พันทางกฎหมาย, ไมไดทําใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิตางๆ แตโดย
ทั่วไปแลว คณะกรรมการจริยธรรมจะกํ าหนดอายุบรรลุนิติภาวะที่
สามารถใหคํายินยอมดวยตนเองได คือ 20 ป หากตํากว
่ านัน้ ตองมี
ลายเซ็นของผูปกครองดวย ซึง่ ศ.นพ.ทวิป มีความเห็นสวนตัววา บุคคล
ที่มีอายุ 18 ถึง 20 ป ก็สามารถใหคํายินยอมได หากผูเยาวสามารถเขา
ใจผลดี ผลเสีย และตัดสินใจไดโดยอิสระ ก็ยอมนาจะตัดสินใจไดดวย
ตนเอง เพราะเป น เรื่อ งเฉพาะตั ว ขอความที่วิทยากรที่คนความา
ประกอบความเห็น คือ
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฯ ใหผเู ยาวทําพินยั กรรม
ไดเมือ่ มีอายุ ๑๕ ปบริบรู ณ (ม.2๕)
- ผูเยาวสามารถใชสิทธิในการเลือกตั้งไดเมื่ออายุ 18 ปบริบรู ณ
ในวันที่ 1 มกราคมของปทม่ี กี ารเลือกตัง้ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 ม. 105, พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. 2545, ม.33)
- ประกาศรับรองสิทธิผูปวย ซึง่ ประกาศโดย แพทยสภา สภา
การพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และคณะกรรมการควบ
คุมการประกอบโรคศิลปะ รับรองใหบดิ า มารดา หรือผูแทนโดยชอบ
ธรรม อาจใชสิทธิแทนผูปวยที่เปนเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบรู ณ ผูบ ก
พรองทางกายหรือจิต ซึ่งไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได
- พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ในมาตรา
4 หามมิใหผใู ดจําหนาย ขาย แลกเปลี่ยนหรือใหผลิตภัณฑยาสูบแก
บุคคลซึ่งตนรูอ ยูว า ผูซ อ้ื หรือผูร บั เปนผูม อี ายุไมครบ 18 ปบริบรู ณ
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 257) พ.ศ. 2546
เรื่องสุรา (ฉบับที่ 2) หามจําหนายสุราแกเด็กอายุต่ากว
ํ า 18 ป
- พระราชบัญญัตคิ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ระบุวา
“เด็ก” หมายความวา “บุคคลซึง่ มีอายุต่ากว
ํ า 18 ปบริบรู ณ”
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับแกไขเพิม่ เติม ตาม
พ.ร.บ. แกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2546)
มาตรา 18 หามนําโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวติ มาใชแกผซู ง่ึ
กระทําความผิดในขณะทีม่ อี ายุตากว
่ํ า 18 ป
วิทยากรยังไดกลาวถึงการวิจัยเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุใน
กลุมวัยรุน ตามองคการอนามัยโลกแลว วัยรุน หรือ adolescence เปนผู
ที่มีอายุ 10-19 ป ซึ่งการตัดสินใจเขารวมวิจัยอาจตองอาศัยความเห็น
จากบิดามารดาหรือผูปกครองดวยเพราะขอบเขตที่สามารถตัดสินใจ
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 “แนวทางจริยธรรมในคนที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย- ประเด็นปญหา
และอุปสรรคดานการวิจัยเกี่ยวของกับพันธุกรรม
และ stem cells”โดย รศ.นพ.พินิจ รัตนกุล
ผูบรรยายไดกลาววา ประเทศในทางเอเชียเห็นวาแนวทางจริยธรรมการวิ จั ย ของอเมริ ก ามี พื้ น ฐานการพั ฒ นามาจากปรั ช ญาและ

ศาสนาทางตะวันตก อาจใชไมไดกับบริบทของเอเชีย เชน respect for
person ใหความสําคัญของปจเจกชนมากเกินไปในขณะบางวัฒนธรรม
ใหความสําคัญกับครอบครัวหรือชุมชนมากกวา ดังนั้นหลายประเทศจึง
อยากพัฒ นาแนวทางของตนเองขึ้นมา หากเปนเชนนั้นก็จะมีความ
หลากหลายและยุงยาก องคการอนามัยโลกจึงมอบหมายใหองคการ
ศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ชวย
จัดประชุมเพื่อหาแนวทางที่เปนสากลที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทั่วไป
สําหรับประเทศไทยนัน้ ประชากรกวารอยละ 98 นับถือพุทธศาสนาและเปนพื้นฐานจริยธรรมของสังคมไทย คําสอนทางพุทธศาสนา
ที่สอดคลองกับจริยธรรมการวิจัยในคน ไดแก (1) ชีวิตมนุษยมีคาสูง
สุด ในคําสอนกลาววา กวาจะเกิดเปนมนุษยไดตองสรางบารมีมามาก
เปรียบเสมือนเตาตาบอดวายกลางทะเล มีแผนไมเจาะรูลอยอยู เตาจะ
ตองวายหาและใชหัวลอดรูใหได, (2) กัมมะ เนนการรับผิดชอบชีวิต
และชะตากรรมของตนเอง ชตากรรมขึน้ อยูก บั การกระทําของตน, (3)
ความเมตตา กรุณา, (4) ปฏิจจสมุทบาท ทุกสิ่งเปนเหตุ-ปจจัยซึ่งกัน
และกัน มนุษยแตละคนมีความสําคัญเทาเทียมกันและแตละคนควร
มองใหกวางขึ้นเพื่อลดความเห็นแกตัวหรือลดอัตตาลง ถาจะเทียบกับ
หลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐานแลว พบวาไมขัดกัน กลาวคือ ขอ 1 สอด
คลองกับ non-maleficence, ขอ 2 สอดคลองกับ Autonomy, ขอ 3
สอดคลองกับ human dignity, human right, beneficence, nonmaleficence, และ ขอ (4) สอดคลองกับ justice อยางไรก็ตาม มีขอ
แตกตางตรงที่อเมริกาเนนปจเจกชนมากกวาสังคมจึงเกิดสิทธิขึ้น คือ
การเรียกรองสิ่งที่ตนเองตองการจากสังคม แตแนวพุทธนั้น กัมมะนอก
จากจะเนนกรรมสวนบุคคลแลว ยังโยงถึงสังคมดวยเพราะคนแตละคน
อยูไมไดดว ยตนเอง แตตองอยูกับสังคม ดังนั้น การตัดสินในตนเอง
(autonomy) ทําได แตตองดูผลกระทบตอสังคมดวย ฉะนั้น การวิจัยที่
มีผลตอสังคม ตองไดรับความยินยอมจากชุมชนดวย
ในสวนของ justice นั้น ทางพุทธถือวาไมสามารถทําใหแตละคน
เทาเทียมกันไดเพราะทุกคนมีกรรมตางกัน แตสามารถปฏิบัติใหเทา
เทียมอยางเปนธรรมได
การโคลนนิ่ง (cloning) นั้น ชาวพุทธไมถือเปนเรื่องแปลกเพราะ
ทุกอยางไมเทีย่ ง มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการทํานั้นมอง
เจตนาเปนสําคัญ การวิจัย stem cell ก็ไมขดั หลักธรรมเพราะผูท าํ
ตองการชวยใหคนพนทุกข
ในการประชุมสองวันมีการแบงกลุมยอยเพื่อวิเคราะหประเด็น
ปญหาตางๆ เชน องคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมควรเปน
อยางไร, การประกันคุณภาพในการดูแลสุขภาพจะตองผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมหรือไม, เกณฑในการพิจารณาแบบ fast
track มีอะไรบาง, การขอคํายินยอมดวยวาจาทําไดหรือไมใน clinical
trails, Phase IV clinical trial ที่เปนลักษณะ promotion ควรอนุมตั ิ
หรือไม, คําวา assent form, placebo, randomization, จะแปลเปนไทย
อยางไร, การสงตัวอยางไปตางประเทศควรมี material transfer
agreement หรือไม, จะจัดการผลประโยชนหรือทรัพยสินทางปญญาที่
อาจเกิดจากการวิจัยทาง pharmacogenetics ที่ใชตัวอยางพันธุกรรม
ของคนไทยสงไปตางประเทศอยางไร, จะมีแนวคิดการจัดสรรผล
ประโยชนจากการวิจัยทางคลินิกของบริษัทยาอยางไร, ควรอนุญาตให
ทํา specimen bank หรือไม ถาใหจะมีหลักเกณฑอยางไร, authorship
policy โดยเฉพาะงานวิจัยที่ทํากับชาวตางประเทศ เปนตน ในการนํา
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เสนอของกลุมยอยที่นาสนใจคือการตั้ง joint committee โดยมีตวั แทน
จากคณะกรรมการจริยธรรมแตละแหงมารวมกันพิจารณาโครงการวิจัย
ที่เปนพหุสถาบัน (multicenter clinical trials)
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ศ.เกียรติคุณ
นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ไดกลาวถึงทางออกไววา
เราตองเปน upstream มากกวา downstream
(หมายถึงตองเปนผูวิจัยเองมากกวาเปนผูรับทํ า
วิจยั -ผูร ายงาน) ซึง่ ขณะนี้ รัฐบาลมีโครงการจัดตัง้
Thailand Center of Excellence for Life Science (TCELS) งานสวน
หนึง่ คือทาง pharmacogenomics ของโรค 10 โรค ซึง่ จะนําไปสูก ารผลิต
ชุดนํ้ายาวินจิ ฉัยโรค และเกิดทรัพยสินทางปญญาซึ่งเปนของเราเอง
การประชุมครั้งนี้ ไดสรางความรูความเขาใจแกผูเขารวมประชุม
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรอีกดวย
นิมิตร มรกต : ผูร ายงาน

ขาว
การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารระดับชาติ ประจําป ครัง้ ที่
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 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อนํ าเสนอความกาวหนาผลการดํ าเนินงานตามแผนยุทธ
ศาสตรฯของกลุมนักวิจัย กลุม คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม กลุม
สถาบัน กลุมหนวยงานที่กํากับดูแลการศึกษาวิจัย และกลุมผูใหทุนวิจัย
รวมทั้งนําเสนอโครงการใหมที่ริเริ่มโดยแตละฝาย
2. เพื่ออภิปรายและประชุมระดมสมองพัฒนาแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรค ในการผลักดันใหประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
การวิจัยทางคลินิกระดับแนวหนาของโลกตอไป ทั้งนี้โดยมุงที่การแก
ปญหาในเชิงบูรณการจากทุกฝายที่เกี่ยวของ (stakeholders)
3. เพื่อเปนเวทีติดตามขอมูลขาวสารทางดานการวิจัยทางคลินิก
รวมทั้งระดมสมองรวมกันเพื่อกํ าหนดหรือปรับทิศทางการพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยน
แปลงในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกอยางเหมาะสม
4. เพื่อเปนเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและ
ความคิดเห็นระหวางบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ซึ่งจะชวยเอื้ออํ านวยและสงเสริมกันและกันใหสามารถนํ าแผนยุทธศาสตรทจ่ี ดั ทําขึน้ ไปสูก ารปฏิบตั ิ (implementation) ทีส่ มั ฤทธิผ์ ล สม
ความมุง หมายตอไป
การจัดการประชุมครั้งนี้เปนความรวมมือจากหลายฝาย ไดแก
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2. คณะอนุกรรมการสงเสริมการศึกษาวิจยั ใน
คน (แพทยสภา), 3. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
(FERCIT), 4. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 5. สถาบัน
แพทยศาสตร และ 6. สมาคมผูวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ (PReMA)

ภาพกิจกรรมการประชุมทีเ่ ชียงราย

เนื่องดวยมีเหตุขัดของบางประการ จึงไม
สามารถนําสารชมรมฯ เลมที่ 2 และ 3 ขึน้
Website ได จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กทม.10330

กรุณาสง
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