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จากกองบรรณาธิการ
โมดุลการฝึกอบรม
จริยธรรมการวิจัยในคน
จิปาถะจริยธรรมการวิจัยและ
ประชาสัมพันธ์
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เปิดตัวคณะกรรมการชมรมฯ

หน้า 2

เมื ่ อ วั น พุ ธ ที ่ 4 มิ ถ ุ น ายน พ.ศ. 2551 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
นัดแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
พัฒนางานวิจยั ชัน้ 1 อาคารศูนย์ประวัติ และนิทรรศการวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า รายชื ่ อ คณะกรรมการชมรม
จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย มีดังนี้

จากกองบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ สมาชิกทุกท่าน
ดิฉันศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธาดา สืบหลินวงศ์ หมดวาระ
การเป็นประธานชมรมฯ เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา และ
อาสาท่านประธานชมรมฯท่านปัจจุบนั พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิง อาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา มาเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์หน้าที่
คือประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน
ในประเทศไทยและจัดทำสารชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
การที่สารชมรมจะยังคงมีอยู่ไว้รับใช้สมาชิกได้ คงต้องได้รับความ
ร่วมมือจากท่านสมชิกในการส่งบทความข้อคิดเห็น ข่าวสารมาถึงกอง
บรรณาธิการ คนละเรือ่ งสองเรือ่ ง
เนื่องจากเมื่อดิฉันมาอาสาเป็นประชาสัมพันธ์ เวลาก็ล่วงเลยถึง
เดือนเมษายนแล้ว และกว่าจะลงมือเริ่มเขียนก็กลางมิถุนายน จึงขอ
ย้อนหลังออกฉบับทีท่ า่ นได้รบั นีเ้ ป็นฉบับที่ 1 แล้วจะรีบทำฉบับทีส่ อง
ตามมาในเวลาไม่นานเกินไปจนท่านเซ็ง พบกันในฉบับหน้าเร็วๆ นีค้ ะ่
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(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์)
บรรณาธิการ

พล.ต.หญิง รศ. พญ. อาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา
ประธานชมรมฯ
รศ.นพ. จักรชัย จึงธีรพานิช
รองประธานฯฝ่ายบริหาร
รศ.ดร. นิมติ ร มรกต
รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
เหรัญญิก
ศ. พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์
ประชาสัมพันธ์
ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
กรรมการ
รศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีนครินทร์
กรรมการ
รศ.พญ. ดวงฤดี วัฒนศิรชิ ยั กุล
กรรมการ
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รศ. นพ. วิจติ ร ฟุง้ ลัดดา
กรรมการ
นพ. ปกรณ์ ศิรยิ ง
กรรมการ
รศ.ดร.นพ. พงษ์รกั ษ์ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล
กรรมการ
นพ วีรยะ เภาเจริญ
กรรมการ
รศ.สมชาย เอือ้ รัตนวงศ์
กรรมการ

โมดุลการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยั ในคน
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของชมรมจริยธรรม
การวิจยั ในคนในประเทศไทย คือ การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
บุคคลผูท้ ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ให้มมี าตรฐาน
และให้การศึกษาต่อเนือ่ งแก่กรรมการจริยธรรมการวิจยั ของสมาชิก
ในสถาบันต่างๆ และส่งเสริมความเข้าใจเรือ่ งจริยธรรมการวิจยั แก่
นักวิจัยด้วย ในเบื้องต้นคณะกรรมการชมรมฯ ได้จัดทำโมดุล
การฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยั 2 โมดุล
1. หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย
และผู้สนใจเรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจยั ระยะเวลา 2 วัน
2. หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยและผู้สนใจ เรื่อง
จริยธรรมการวิจยั ระยะเวลา ๒ วัน
รายละเอี ย ดสั ง เขปของหลั ก สู ต รและการบริ ห ารจั ด การ
ประมาณการรายจ่ายจะนำเสนอครัง้ ต่อไป ผูท้ เ่ี ข้าอบรมครบ 2 วัน
หรือเกิน 80% ของหลักสูตรจะได้รบั ประกาศนียบัตรจากชมรมฯ
สำหรับกรรมการจริธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีประสบการณ์แล้ว อาจขอดัดแปลงโมดุลเพือ่ ความเหมาะสมได้ โดยชมรม
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคนในประเทศไทยยิ น ดี จ ั ด วิ ท ยากรให้
ผูส้ นใจดูรายละเอียดของโมดุลได้ทเ่ี วปไซด์ของ FERCIT

14. นพ. ชินภัทร์ จิระวรพงศ์
กรรมการ
15. ศ. นพ. สุนทร ฮ้อเผ่าพันธุ์
กรรมการ
16. อาจารย์ อรพิน เล่าซี่
กรรมการ
17. พ.อ. ผศ. นพ. สุธี พานิชกุล
กรรมการและเลขานุการ

จิปาถะจริยธรรมการวิจยั และประชาสัมพันธ์
FERCIT =

Forum for Ethical Review
Committees in Thailand

Emblem of FERCIT
ตราประจำชมรมประกอบด้วยรูปมือประคองหน้าด้านข้าง
ของเด็ก หมายถึง หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคน คือ การปกป้องอาสาสมัครในโครงการวิจยั และโดยเฉพาะ
ต้องให้การปกป้องอาสาสมัครกลุม่ เปราะบาง (vulnerable group)
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แนวทางจริยธรรมการทำวิจยั ในคนในประเทศไทย
พ.ศ. 2550

หนังสือแนวทางจริยธรรมการทำวิจยั ในคนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
จัดทำโดยชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย ความหนา 250 หน้า
มีทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกัน ราคาเล่มละ 250.-บาท ติดต่อสัง่ ซือ้ ได้ท่ี
ผศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
E-mail: sthpanich@hotmail.com
โทร 02 3547600 ต่อ 93681, 081-8466376
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ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 10330
กรุณาส่ง

