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จากกองบรรณาธิการ
ฉบับนีเ้ ป็นสารชมรมฉบับทีส่ าม ของปี 2550 ครับขอเป็นฉบับ
สุดท้ายของปีนะครับ เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการชมรม
ในปีหน้าครับ ในฉบับนีจ้ ะมีเนือ้ หาอัดแน่นเป็นพิเศษ โดยจะเริม่ ด้วย
รายงานพิเศษ การประชุมนานาชาติ ทีจ่ ดั โดย FERCAP ซึง่ มีการจัดขึน้
เป็นประจำทุกปี มีสมาชิกซึ่งส่วนมากเป็นคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนในประเทศต่างทางแถบเอเชีย และแปซิฟกิ ตะวันตก ซึง่
นอกจากจะเป็นการได้รบั ความรูแ้ ล้วยังเป็นสถานทีพ่ บปะ แลกเปลีย่ น
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านการพิจารณางานด้านจริยธรรมการวิจยั
กันอีกด้วยครับ และรายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Central
(Joint) IRB, ข้อดี ข้อควรระวัง และรูปแบบทีอ่ ยากให้เป็น”

ผศ.พ.อ.นพ.สุธี พานิชกุล
บรรณาธิการ

การประชุมนานาชาติ
การประชุมนานาชาติ เรื่อง “Developing Quality System in
Health Research: Towards Better Human Subject Protection”
จัดโดย FERCAP โดยได้รบั ความสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ
ได้แก่ TDR, WHO, UNICEF, UNDP, World Bank, WHO SEARO
และ WPRO และองค์กรในประเทศ Institute for Development of
Human Research Protection (IHRP), กระทรวงสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นผู้แทนของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนในเขตเอเชีย และแปซิฟกิ ตะวันตกทัง้ สิน้ 17
ประเทศจัดประชุมระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2550 ณ
โรงแรมเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ให้เป็น
เวทีทผ่ี แู้ ทนของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ของประเทศต่างๆ ในเขตนี้
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ยังขาดแคลนทรัพยากรที่
จำเป็นในการวิจัยและการคุ้มครองผู้เข้าร่วมวิจัย ได้มาพบปะแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาของแต่ละที่ เพื่อระดมสมองในการ
ที่จะเสนอแนวทางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนที่เป็นสถานที่ทำวิจัย
การจัดประชุมจัดทำในรูปแบบ plenary lecture, round table
discussion และ working groups ซึง่ สรุปวัตถุประสงค์และเนือ้ หาการ
ประชุมได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครัง้ นี้ เพือ่ จะระบุและอธิบาย
รูปแบบต่างๆ ของระบบคุณภาพในงานวิจยั ทางสุขภาพทีจ่ ะคุม้ ครอง
อาสาสมัครในงานวิจยั และวัตถุประสงค์เป็นพิเศษ ก็คอื
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♦ เพื่ออธิบายกฎ, ความรับผิดชอบและการกระจายไปยัง ผู้มี

ส่วนเกีย่ วข้องต่างๆ เพือ่ ให้แน่ใจถึงระดับต่างๆ ของกระบวนการวิจยั
ต่างๆ
♦ เพื ่ อ อธิ บ ายถึ ง รู ป แบบที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น และกฎเกณฑ์ แ ละ
ระเบียบของหลักการด้านจริยธรรมการวิจัยในหลายๆ ประเทศ
♦ เพื่ออธิบายถึงผลของประโยชน์จากการทำวิจัยในผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องด้านต่างๆ เช่น นักวิจยั และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
♦ เพือ่ อธิบายถึงระบบการประกันคุณภาพของงานด้านจริยธรรม
การวิจยั ในประเทศต่างๆ ทางแถบเอเชีย แปซิฟกิ นี้
♦ เพือ่ ทีจ่ ะระบุชอ่ งว่าง, อุปสรรคต่างๆ ของระบบคุณภาพของ
งานจริยธรรมวิจยั
♦ เพื่อที่จะแนะนำทางเลือกและทิศทางในอนาคต สำหรับ
ระบบประกันคุณภาพ เพือ่ จะคงไว้ซง่ึ มาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมวิจยั
ในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุข
♦ เพื่อพัฒนารูปแบบของเอเชีย ที่จะสร้างงานจริยธรรมวิจัยที่
สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพภายใต้บริบท และความหลากหลาย
ทางวั ฒ นธรรมของประเทศทางเอเชี ย โดยมี ร ะบบของสั ง คมเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นองค์ประกอบ
ทีป่ ระชุมเน้นถึงการให้สมาชิกช่วยระดมความคิดเห็นในการทีจ่ ะให้
FERCAP มีส่วนร่วมประสานงานของคณะกรรมการจริยธรรมของ
ภูมภิ าคนี้ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ในการกำหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพทางด้านจริยธรรมวิจยั ดังกล่าว เพือ่ ให้คณะกรรมการจริยธรรม
วิจัยได้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของอาสา
สมัครในงานวิจยั ในภูมภิ าคนี้ เป็นหลัก
นอกจากประเด็นหลักในการประชุมครัง้ นีแ้ ล้ว ใน Working group
ยังได้มีโอกาสอภิปรายถึงปัญหาที่แต่ละคณะกรรมการจริยธรรมฯ
ของประเทศต่างๆ ประสบอยู่ ซึง่ ได้แก่การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
และความสนับสนุนจากภาครัฐอย่างแท้จริง เพื่อให้คณะกรรมการ
จริยธรรมฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้

รายงานพิเศษ
“Central (Joint) IRB”
สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาทางวิชาการสำหรับคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน เรือ่ ง “Central (Joint) IRB, ข้อดี ข้อควร
ระวัง และรูปแบบทีอ่ ยากให้เป็น” จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลชมรมจริยธรรม
การวิจยั ในคนในประเทศไทย เมือ่ วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2550 ณ. ห้อง
ประชุม 1037 ตึกอดุลยเดชวิกรม
การรับรองโครงการวิจยั ทีเ่ ป็น multinational multicenter study
ในปัจจุบนั จะต้องได้รบั การรับรองจากทุกๆ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคนประจำสถาบันทีจ่ ะดำเนินการวิจยั เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

เริม่ ดำเนินการ วิจยั ได้พร้อมกันในทุกศูนย์วจิ ยั นอกจากนีย้ งั มีความยาก
ลำบากในการปรับ แก้ไขโครงร่างวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย, หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วม
การวิจัย, แผ่นพับหรือประกาศ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของทุกสถาบันที่เกี่ยวข้อง
จึงมีการดำริที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาโครงการวิจัยใน
ลักษณะดังกล่าว โดยมีผแู้ ทนมาจากแต่ละสถาบันทีจ่ ะดำเนินการวิจยั
นัน้ เป็นกรรมการของคณะกรรมการร่วมพิจารณาโครงการและให้ขอ้ สรุป
ทีจ่ ะให้ผวู้ จิ ยั ในทุกๆ สถาบันดำเนินการไปในลักษณะเดียวกันพร้อมๆ
กันในทุกศูนย์วจิ ยั จึงได้มคี ณะบุคคลทีม่ าจากหลายสถาบันรวมกันจัด
ตัง้ Joint Research Ethics Committee (JREC) ขึน้ แต่ยงั มีขอ้ ขัดข้อง
หลายประการทีท่ ำให้การดำเนินการของ JREC ไม่สามารถดำเนินการ
ไปได้อย่างราบรืน่ และยัง่ ยืน ได้แก่
1. สถานะทางกฎหมายของ JREC และสถานภาพในการรับผิด
ขององค์กรและกรรมการของ JREC ในกรณีทอ่ี าจถูกฟ้องร้อง
2. การบริหารจัดการ
3. ด้านการเงิน JREC จำเป็นต้องมีรายได้ในการประกอบการ
ซึง่ จะได้มาจากทางเดียวคือค่าธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการทีเ่ รียกเก็บ
จากผู้ที่ส่งโครงการวิจัยมาเพื่อการพิจารณารับรอง ซึ่งต้องบริหาร
จัดการให้โปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อนที่จะกระทบต่อการ
พิจารณาโครงการ จึงได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อบริหารจัดการ
รายได้ดงั กล่าวแล้ว เพือ่ นำมาใช้ในการดำเนินการ JREC ทำให้คา่
ธรรมเนียมในการพิจารณาโครงการของ JREC สูงกว่าค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บอยู่ในสถาบันอื่นที่มักเป็นสถาบัน การศึกษาของประเทศ
4. ด้านบุคลากร ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า JREC อาจยังไม่มี
บุคลากรทีเ่ ป็นมืออาชีพทีจ่ ะทำงานเต็มเวลาและมีความเชีย่ วชาญในการ
บริหารงานด้านนี้ ซึง่ บุคลากรดังกล่าวนอกเหนือจากจะต้องมีความรู้
ด้านการบริหารจัดการ แล้วยังต้องได้รบั การฝึกอบรมให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
หลักจริยธรรมการวิจัยในคน และรูปแบบของโครงการวิจัยกฎหมาย
และกฏระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
ให้กรรมการที่มาจากต่างสถาบัน สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่น อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ติดตามการดำเนินการวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยส่ง
เอกสารเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการวิจัย ซึ่งได้แก่ รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยประจำปี รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ การขอปรับเปลี่ยนโครงร่างวิจัย เป็นต้น เพื่อส่งมายัง
คณะกรรมการเพือ่ การพิจารณาและรับรองอย่างต่อเนือ่ ง (continuing
review) ซึง่ กระบวนการ continuing review นี้ นับเป็นหัวใจสำคัญใน
การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความสำคัญ
ไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าการรับรอง ก่อนเริม่ ดำเนินการวิจยั (initial review)
5. JREC มีสถานภาพเป็นเอกชนทีค่ วามสัมพันธ์กบั องค์กรอืน่ ที่
เกี่ยวข้องและมีอำนาจหน้าที่ยังขาดความชัดเจน เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
ทั้งนี้ในการนำยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย เนื่องจากเมื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้ให้การรับรองโครงการวิจัย
แล้วหากไม่สามารถนำยาเข้าราชอาณาจักร ได้ย่อมไม่สามารถดำเนิน
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การวิจยั ทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้วได้เพราะ JREC ยังไม่ได้รบั การรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการนำยาเข้ามาในราช
อาณาจักรโดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับนั้น ในปัจจุบันดำเนินการ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2532) ได้แก่
การนำยาเข้าเพื่อการวิจัย, วิเคราะห์ การจัดนิทรรศการ และการ
บริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งจำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรองการจำหน่าย
(Certificate of Free Sales-CFS) มิฉะนัน้ จะไม่สามารถดำเนินการได้
แต่เนือ่ งจากยาวิจยั ยังมิได้ขน้ึ ทะเบียน จึงไม่มี CFS แต่เดิมอย. จะยอม
รับการพิจารณารับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของ
กระทรวงสาธารณสุข ผูท้ จ่ี ะนำยาเข้าราชอาณาจักร สามารถนำเอกสาร
รั บ รองโครงการวิ จ ั ย (Certificate of Approval–COA) ของ
คณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคนของกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบการนำเข้ายาได้ แต่ในระยะต่อมาอย. ได้รบั รอง COA ของ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันการศึกษา (ได้แก่ โรงเรียน
แพทย์บางแห่ง ฯลฯ) อีก 8 แห่ง เพื่อให้การขออนุญาตนำยาเข้า
ราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความคล่องตัวยิ่งขึ้น ทาง JREC ได้ทำ
หนังสือถึง อย. เพือ่ ขอให้รบั รอง COA ของ JREC ในการนำยาเข้า
ราชอาณาจั ก รด้ ว ย อย.จึ ง ได้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการขึ ้ น
เพือ่ ร่างประกาศแก้ไขเพิม่ เติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ที่ 14
(พ.ศ. 2532) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการนำหรือ
สัง่ ยาเข้ามาใน ราชอาณาจักรโดยไม่ตอ้ งขึน้ ทะเบียนตำรับยา โดยแก้ไข
เฉพาะในส่วนการนำ ยาเข้าเพื่อการวิจัยและมีการเสนอร่างกำหนด
เกณฑ์และคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ทีต่ อ้ งมีของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนที่จะพิจารณาโครงการวิจัย ที่จำเป็นต้องนำยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรขึน้ ซึง่ ในขณะนีก้ ำลังอยูใ่ นระหว่าง การรับฟังความคิด
เห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/
zone_asian_ppwg/ppwg08.asp) เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่าง
ดังกล่าวให้มคี วามสมบูรณ์ และประกาศใช้ตอ่ ไป
6. ที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง การร่างพระราชบัญญัติการ
วิจัยในคนที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการอยู่ว่ามีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกำกับดูแล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่ง
อาจจะมีสาระบางตอนซ้ำซ้อนกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ อย.
กำลังร่างขึ้นนี้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอื่น เช่น
สหรัฐอเมริกา จะมีองค์กรทีก่ ำกับดูแลการวิจยั ในคนทีเ่ รียกว่า “Office
of Human Research Protection” (OHRP) แยกต่างหากจาก US
FDA อย่างไรก็ตามทีป่ ระชุมเห็นว่าเนือ่ งจากกระบวนการในการออก
พรบ. มาเป็นกฎหมายบังคับใช้จะใช้เวลานานมาก จึงเห็นควรว่าใน
ขณะนี้น่าจะมีองค์กรของรัฐเช่น อย. ช่วยกำกับดูแลกระบวนการ
ดังกล่าวไปก่อน
โดยสรุปทีป่ ระชุมได้มคี วามเห็นเกีย่ วกับคณะกรรมการพิจารณา
โครงการวิจยั ในคนร่วมระหว่างสถาบัน และกฎระเบียบที่ เกีย่ วข้องดังนี้
1. JREC ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บ ั น อาจมี ป ั ญ หาด้ า นสถานทาง
กฎหมาย การบริหารจัดการ ด้านบุคลากร งบประมาณ และ
ความสัมพันธ์กบั องค์กรอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง แม้วา่ หลักการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จะเป็น
สิง่ ทีด่ ี แต่คงต้องมีการปรับปรุง วิธกี ารบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม

และมีประสิทธิภาพกว่านีจ้ งึ ยังไม่ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับการพัฒนา JREC
ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
2. รูปแบบอืน่ ทีอ่ าจนำมาใช้ในการพิจารณาโครงการวิจยั ทีเ่ ป็น
multicenter multinational study อาจมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะกรรมการจริยธรรมทีจ่ ะพิจารณาโครงการวิจยั ในลักษณะนีใ้ ห้ทกุ ๆ
สถาบัน ทีต่ กลงดำเนินการร่วมกันนำไปปฏิบตั ิ ในแต่ละสถาบันโดย อย.
มีอำนาจในการให้การรับรอง เพือ่ ให้ได้มาตรฐานเดียวกันในการดำเนิน
งานเป็นการกระจาย อำนาจมากกว่าการรวมศูนย์ ซึ่งประสบปัญหา
มาก่อน
3. ทีประชุมเห็นว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ที่ อย.
จะยอมรับการพิจารณารับรองโครงการวิจยั ทีจ่ ะมีการนำยาเข้าราชอาณา
จักรเพื่อการวิจัย ตาม (2) จะต้องมีเกณฑ์ และคุณสมบัติเบื้องต้น
ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และได้รบั การรับรองจาก อย. แล้ว ตามข้อ 4 ใน(ร่าง) ประกาศสำนัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง เงือ่ นไขการอนุญาตให้นำหรือ
สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย (http://wwwapp1.fda.
moph.go.th/drug/zone_asian_ppwg/files/ppwg03.pdf) และเอกสาร
แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง เงือ่ นไข
การอนุญาตให้นำ หรือสัง่ ยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ การวิจยั (เกณฑ์
และคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นทีต่ อ้ งมีของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในคน) ดังกล่าว โดย อย. มีอำนาจในการให้การรับรอง ตรวจสอบ
และเพิกถอนการรับรองคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คนที่เคยได้รับการรับรอง แล้วได้การรับรองภายใต้ประกาศฯใหม่นี้
ควรทำภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่วา่ จะเป็นสถาบัน/หน่วยงานวิจยั ใด
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
4. ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านส่งความคิดเห็นในการปรับปรุง
แก้ไข ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ...... (พ.ศ......) เรือ่ ง
แก้ไขเพิม่ เติม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2532)
ฯ และร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ ง เงือ่ นไข
ในการอนุญาต ให้นำหรือ สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัย
ไปยัง นางเยาวภา สระบัว E-mail address yaobuna@fda.moph.go.th
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ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการจั ด ทำ Natural Ethical Guideline สำหรั บ
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เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนีไ้ ด้ผา่ นการขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ในฉบับใหม่น้ี จะมี Version เป็นภาษาอังกฤษอยู่
ในเล่มเดียวกัน พร้อมกับจะจัดวางจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปผู้สนใจ
ทีศ่ นู ย์หนังสือจุฬาฯ ครับ
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และเช่นเดิมหากสมาชิกท่านใดมีบทความทีป่ ระสงค์จะเผยแพร่
ให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้ หรือมีข่าวใดต้องการจะประชาสัมพันธ์
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เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของชมรมฯ ครับ เปิดรับเต็มที่และ
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