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จากกองบรรณาธิการ
ปจจุบันความรูและการใชประโยชนในทางดาน Information
Technology (I.T.) มีบทบาทสําคัญมากในทุกองคกร ไมมีขอยกเวน
แมแตองคกรจริยธรรมการทําวิจัย ตัวอยางเชน การใชโปรแกรมฐาน
ข อ มู ล มาใช ใ นการบริ ห ารงาน การเพิ่ ม องค ค วามรู  ใ ห แ ก ค ณะ
กรรมการและนักวิจัยโดยการ
คนควาไดดวยตนเองจาก Website
ตางๆ เปนตน
ถาทานสมาชิกทานใดมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนของ
I.T. และมีความประสงคจะใหขอมูลที่มีประโยชนแกสมาชิกทานอื่น
กรุณาสงขอมูลมาไดที่กองบรรณาธิการ
อาภรณภิรมย เกตุปญญา
บรรณาธิการ

การประชุมสัมนา
สัมมนาการใชโปรแกรมฐานขอมูล (Database) สําหรับ
คณะกรรมการจริยธรรม
ร.ศ.พ.ท.หญิง แสงแข ชํานาญวนกิจ
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
การทํ างานของคณะกรรรมการจริยธรรมจํ าเปนตองใชเอกสาร
กระดาษจํานวนมากทั้งโครงรางการวิจัย บันทึกประชุม และเอกสารติด
ตอกับผูวิจัย ซึ่งตองมีการจัดเก็บเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป ทําใหเกิด
ปญหาในการจัดเก็บ การบันทึกขอมูล การจัดระเบียบเอกสารและการ
คนหา ซึง่ เพิ่มภาระงานใหแกเจาหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรม
การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรระบบฐานขอมูลมาใช จึงเปนความหวังที่
จะชวยลดภาระงานและความยุงยากดังกลาว นอกจากนี้ยังชวยลดความ
ผิดพลาดของการบันทึกขอมูล การติดตอประสานงาน และสามารถใช
เปนสื่อกลางการติดตอระหวางคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบัน
ตางๆ
คณะกรรมการ Forum for Ethical Review Committees in Asian
and Western Pacific Region (FERCAP) จึงไดพัฒนาโปรแกรมฐาน
ขอมูลสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม โดยคุณวิทยา พันธเมือง ตั้งแตป
พ.ศ. 2547 ซึง่ ไดนําเสนอในการประชุมของ FERCAP ทีเ่ ชียงใหม ใน
เดือนธันวาคม ที่ผานมา คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงรางการวิจัย
กรมแพทยทหารบก ไดติดตอขอนํามาทดลองใชและรวมปรับปรุงแกไข
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และไดจัดสัมมนาการใชโปรแกรมฐานขอมูล Beta version ของ
FERCAP ขึน้ ทีส่ านั
ํ กงานพิจารณาโครงการวิจัย พบ. อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ในวันที่ 8
กุมภาพันธ 2548 โดยคุณวิทยา ซึ่งเปนวิทยากรใหแก คณะอนุกรรมการฯ และเจาหนาที่ของสํานักงาน
ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ คุณวิทยาไดอธิบายถึงเปาหมาย หลัก
การทํางานและวิธีการใชของโปรแกรมฐานขอมูล คณะอนุกรรมการ
พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย กรมแพทย ท หารบก ไดร วมทบทวนและ
วิเคราะหสวนตางๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด
พรอมทั้งเสนอแนวทางตามความตองการของคณะกรรมการจริย
ธรรมผูใชงานโดยยึดแนวทางวิธีดําเนินการมาตรฐาน (Standard of
Operation, SOP) ของ FERCAP และ SOP
ฉบับปรับปรุงใหม (ม.ค.2548) ของคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก
โปรแกรมฐานขอมูลของ FERCAPdB ประกอบดวยสวนสําคัญ 3
สวน ไดแก (1) Master data, (2) protocol และ (3) review process
Master data เปนสวนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับสถาบัน คณะกรรมการจริยธรรม ผูว ิจัย ผูประสานงานดานวิจัย และผูตรวจเยี่ยมตางๆ
เพือ่ เก็บไวเสมือนคลังขอมูล สามารถดึงออกมาใชไดทันที ชวยลดความ
ผิดพลาดของการพิมพ และชวยอํานวยความสะดวกในการเลือกใชใน
งานตางๆ ของคณะกรรมการจริยธรรม
Protocol เปนสวนบันทึกขอมูลโครงรางการวิจัยที่สงเขาพิจารณา
ครัง้ แรก เพื่อเชื่อมโยงไปสูการฐานขอมูลในสวน review process
Review process เปนสวนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
พิจารณาโดยละเอียด ประกอบดวยขอมูลยอย 19 สวน ตั้งแตการสง
และตรวจสอบความครบถวนของโครงรางการวิจัยที่สงเขาพิจารณา
แบบฟอรมสําหรับการสงโครงรางการวิจัยเขาพิจารณาครั้งแรก (initial
review application form) การบันทึกขอมูลการติดตอประสานงาน
ระหวางคณะกรรมการและผูวิจัย (communication record) ขอมูลการ
ทบทวนของคณะกรรมการฯ (application assessment form) เอกสาร
การนัดหมายประชุม (agenda) บันทึกรายงานการประชุม (writing
minute) บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมถึงการทบทวน
รายงานความกาวหนาของงานวิจัย (continuing review) รายงานเหตุ
การณไมพึงประสงคชนิดรายแรง (serious adverse event) รายงาน
สรุปผลการวิจัย (final report) การสิน้ สุดโครงการวิจัยกอนกําหนด
(study termination)นอกจากนีย้ ังมีสวนบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรม ไดแก บันทึกการตรวจเยี่ยม (auditing)
บันทึกการรองเรียน (subject complaint) เปนตน
การบันทึกขอมูลในฐานขอมูลอาจทําไดหลายระดับ เชน การ
บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงรางการวิจัยในแบบฟอรมที่กําหนด
โดยผูว จิ ยั หรือ การบันทึกขอมูลอื่นๆ โดยเจาหนาที่ของสํานักงานคณะ
กรรมการจริยธรรม เพื่อใหคงไวซึ่งการรักษาความลับของขอมูล และ
ลดความผิดพลาดในการคัดลอกหรือการพิมพ

ขอมูลทีถ่ กู บันทึกไว สามารถคนหาหรือเรียกดูไดตามที่ตองการ
และนําเสนอเปนรายงานตางๆ ได จึงชวยลดงานในการคนหาเอกสาร
และชวยในการรวบรวมสถิติของคณะกรรมการฯ
ประโยชนทเี่ ห็นไดชัดเจนในการใชโปรแกรมฐานขอมูล คือ การ
ลดงานดานเอกสาร การลดความผิดพลาดของการเก็บขอมูลทุกขั้นตอน
ของโครงรางการวิจัย อํานวยความสะดวกในการคนหาหรือติดตามโครง
การวิจยั และสามารถประสานงานกับคณะกรรมการจริยธรรมอืน่ ๆ ใน
กรณีของการวิจัยที่กระทําในหลายสถาบัน (Multi-center trial)
ปญหาตางๆ และแนวทางการพัฒนาโปรแกรมที่นําเสนอในการ
สัมมนา ไดแก การพัฒนาโปรแกรมใหใชงานไดกับทุก Version ของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร การปรับปรุงสวนบันทึกขอมูลของ review
process ใหเหมาะกับผูใชงานทุกสถาบัน การเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางสถาบัน รวมถึงการรักษาความลับของขอมูล ซึ่งเมื่อไดรับการ
ปรับปรุงแลว
เมือ่ ปญหาตางๆ ไดรบั การปรับปรุงแกไขแลว ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. จะเริ่มนําโปรแกรมฐานขอมูลมาใชงาน
จริง เพื่อศึกษาปญหาตางๆ และรวมพัฒนาโปรแกรมใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น นอกจากนี้กรมแพทยทหารบกมีแผนในการจัดสัมมนา
การใชโปรแกรมฐานขอมูลรวมกับ FERCAP ใหแกสถาบันอื่น เพื่อกอ
ใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางตอคณะกรรมการจริยธรรมตอไปใน
อนาคต

ขาว
•

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ประจําป ครั้งที่ 5
เรื่อง "Thailand Toward Center of Excellence in Clinical
Trials" "The Fifth GCP Annual Update : Building strategic
alliances in promoting Thailand as Asian drug development
Hub" จัดโดย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการศึกษาในคน (แพทยสภา) ชรมรม
จริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย (FERCIT) วันพฤหัสบดีศุกร ที่ 25-26 สิงหาคม 2548//
• CIOMS ปรับปรุง International Guidelines for Ethical Review
of Epidemiological Studies 1991 เปนฉบับราง เดือนมีนาคม
2548 สนใจดูไดที่ http://www.cioms.ch

•

Office of Public health and Science, DHHS ขอความเห็นเกี่ยว
กับเกณฑที่ OHRP จะนําไปประเมินวาแนวปฏิบัติของหนวยงาน
ในประเทศอื่นที่จะปกปองอาสาสมัคร เทียบเทากับ Federal
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policy (45CFR46, subpart A) หรือไม โดยตีพิมพลงใน
Federal register Vol 70 No.57 Friday March 25, 2005 หนา
15322-7. ในฉบับนี้มีตารางสรุป framework for equivalent
protection ซึ่งกรรมการจริยธรรมและผูบริหารนาจะศึกษาไว อาน
ไดที่ http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html
• เชิญแวะชม Belmont Report Historical Archive ของ OHRP ที่
http://www.hhs.gov/ohrp/belmontArchive.html
•

•

•

RTI International ตีพมิ พเอกสารสรุปจากการประชุมสัมมนา
“Roadmap for Success in International Research: Strategies
for Protecting Human Research Subjects Globally” ที่ Chapel
Hill, August 2-3, 2004. แตละตอนสรุปประเด็นจริยธรรมเกี่ยว
กับการทําวิจัยในประเทศตาง ๆ สนใจอานไดที่
http://www.rti.org/pubs/protecting_research_subjects.pdf
International committee of medical journal editors ออกขาววา
ตอไปนี้วารสารที่เปนสมาชิกจะรับเรื่องวิจัยที่เปน clinical trials
ลงตีพมิ พก็ตอเมื่อ ผูวิจัยไดลงทะเบียนในฐานขอมูล (Clinical
trials registry) แลวเทานั้น สนใจติดตามขาวไดที่
http://www.icmje.org
หนังสือตองอาน
o The Ethical Conduct of Clinical Research Involving
Children. Marilyn J. Field and Richard E. Berman,
Editors, Committee on Clinical Research Involving
Children. อานไดจากเว็บไซต
http://www.nap.edu/catalog/10958.html

ORI. Introduction to responsible conduct of research โดย
Nicholas H. Steneck 2004 เปนบทเรียนที่นักวิจัยควรเรียนรู
กอนทีจ่ ะขอรับทุนวิจัยจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา อานไดที่
http://www.ori.dhhs.gov
o Family Health International จัดทํา FHI's new
Research Ethics Training Curriculum for Community
Representatives เปนหลักสูตรฝกอบรมสําหรับกรรมการ
จริยธรรมและผูแทนชุมชน ซึ่งไดรับรางวัล สนใจดูไดที่

เว็บไซต http://www.fhi.org/en/RH/Training/
trainmat/ethicscurr/retccr.htm

ขาว
การประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 3 ของชมรมจริยธรรมการวิจัย
ในคนในประเทศไทย (FERCIT) จัดโดย ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน
ประเทศไทย ณ หองประชุมดํารงแพทยาคุณ (312/1) อาคาร อ.ป.ร.
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 31 มีนาคม 2548
ในการประชุมฯ ครั้งนั้นมีผูบรรยาย 3 ทาน คือ 1. นายแพทย
วิชัย โชควิวัฒน ไดบรรยายเรื่อง "หลักจริยธรรมการทําวิจัยจาก
สมุนไพรทางคลินิก" ในการประชุม นายแพทยวิชัยไดพูดถึงเกณฑการ
ปฏิบัติในการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคนดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยใน
คนของคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2546 ตอไปผูที่สนใจจะทําวิจัยเกี่ยวกับ
สมุนไพร หรือการแพทยทางเลือกสามารถศึกษาไดจากเกณฑขางตน
และดูไดจากเวปไซตของกระทรวงสาธารณสุข // 2. ดร.สุชาติ จอง
ประเสริฐ บรรยายเรื่อง "Update : Some recent ethical issues in
clinical trials" ซึง่ ดร.สุชาติไดนําหัวขอเรื่อง IRB monitoring of
clinical research : an obligation unfulfilled กลาวคือ หนาที่หนึ่งของ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยคือการติดตามงานวิจัยที่ไดอนุมัติไปแลววา
ยังคงดําเนินการตามเกณฑเกี่ยวกับการปกปองสิทธิและสวัสดิภาพของ
อาสาสมัครหรือไม การติดตามอาจมีหลายประเภท เชน การทบทวน
รายงานประจําป การทบทวนติดตามการขอความยินยอม การติดตาม
การวิ จั ย เพื่ อ ให ต รงตามโครงการที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ แ ละติ ด ตามความ
สมบูรณของขอมูล ก็เปนเรื่องที่นาติดตาม// และ 3. รศ.แสวง บุญ
เฉลิมวิภาส บรรยายเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน : มุมมองจาก
กฎหมาย" จุดประเด็นที่นาประทับใจ คือ อาจารยกลาววาผูวิจัยควรจะ
เห็นใจกรรมการจริยธรรมการวิจัยเพราะถาหากเกิดขอผิดพลาดขึ้น ผูที่
จะชวยแกไขและปกปองในคดีความคือกรรมการจริยธรรม และเนื่อง
จากในประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการวิจัย ดังนั้นจริยธรรม
อยูเ หนือกฎหมาย ทั้งหมดนี้ติดตามรายละเอียดไดในขาวสารของชมรม
ฉบับหนา ซึ่งรศ.พญ.พรรณแข มไหสวิริยะ ชวยสรุปการประชุมให
ทานผูอานไดรับทราบ….
การประชุมประจําปของชมรมฯ จะมีการใหความรูใหมๆ แก
สมาชิก จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในการประชุมปหนา (ครั้งที่ 4) ใคร
ขอเชิญผูสนใจเขารวมประชุมกันมากๆๆๆ จะไดนําความรูไปเผยแพร
ไปสูวงกวางตอไป
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ภาพกิจกรรมในการสัมมนาการใชโปรแกรมฐานขอมูล (Database) สําหรับคณะกรรมการจริยธรรม

ภาพจากการประชุมวิชาการประจําป
ครั้งที่ 3 ที่ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่31 มีนาคม 2548

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
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