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จากกองบรรณาธิการ
สวัสดีสมาชิกทุกท่าน
สารชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทยฉบับที่ 2 พ.ศ.
2551 ออกล่ากว่ากำหนดอีกแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะผู้จัดทำตัดสินใจ
ไม่ได้วา่ จะเสนอเรือ่ งอะไรดี ทีน่ า่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิก มัวแต่รอ
และเลือกก็เลยเป็นอย่างนี้ ต้องขออภัยด้วยค่ะ
ในฉบับนีจ้ ะนำเสนอ 2เรือ่ งหลัก และ 1 เรือ่ งสัพเพเหระ หวังว่า
ท่านสมาชิกคงจะได้รับสาระไปบ้าง

โมดุลการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยั ในคน
คณะกรรมการชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
ได้จดั ทำโมดุลการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจยั เป็น 2 โมดุล โมดุลแรก
สำหรับผู้สนใจทั่วไปและกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ยังไม่เคยผ่าน
การอบรมใดๆ มาก่อน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานจริยธรรม
การวิจยั เบือ้ งต้น หลักจริยธรรมการวิจยั ทีย่ อมรับเป็นสากล ใช้เวลาใน
การอบรม 2 วัน ผูท้ เ่ี ข้ารับการอบรมเต็มเวลาทัง้ 2 วัน หรือไม่นอ้ ยกว่า
80% จะได้รบั ประกาศนียบัตร (Certificate of Attendant)
สถาบั น ที ่ ส นใจต้ อ งการให้ ช มรมจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคนใน
ประเทศไทยจัดการอบรมให้ สามารถติดต่อ พท. ผศ. นพ. สุธี พานิชกุล
(วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) ผ่านทาง web site ของชมรมฯ
อนึง่ หัวข้อต่าง ๆ บางหัวข้อทีก่ ำหนดไว้ในโมดุลสามารถจะปรับเปลีย่ น
ได้ให้เหมาะกับทิศทางงานวิจัยที่ทำกันมากในสถาบันของท่าน ส่วน
โมดุลที่สองเหมาะสำหรับนักวิจัยผู้ที่จะทำการศึกษาวิจัยในคน ไม่ว่า
จะด้านชีวเวชศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ นอกจากนีท้ างชมรมฯ สามารถ
จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยที่เจาะลึกสำหรับกลุ่มบุคคลที่ต้องทำ
หน้าทีเ่ ป็นกรรมการจริยธรรมการวิจยั ให้ตามความต้องการของสถาบัน
รายละเอียดของทัง้ สองโมดุลมีดงั นี้

โมดุลที่ 1 สำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจยั และผูส้ นใจ
ดูรายละเอียดที่ http://www.med.cmu.ac.th/fercit/
(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์)
บรรณาธิการ

โมดุลที่ 2 สำหรับนักวิจยั และผูส้ นใจ
ดูรายละเอียดที่ http://www.med.cmu.ac.th/fercit/
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ความกลมกลืนของการใช้ถ้อยคำในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551 นายแพทย์ ปกรณ์ ศิรยิ ง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์
ทวิป กิตยาภรณ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดความกลมกลืนของการใช้ถ้อยคำในการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการใช้ภาษาไทยในงานจริยธรรมการวิจัย
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ สิวลี ศิรไิ ล ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ ICH-GCP
คือ นายแพทย์ ประวิช ตัญญสิทธิสนุ ทร ศาสตราจารย์นายแพทย์ ทวิป
กิตยาภรณ์ นาย นันทน อินทนนท์ นายแพทย์ ปกรณ์ ศิริยง และ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ธาดา สืบหลินวงศ์ เป็นวิทยากร มีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมจากคณะแพทยศาสตร์ทง้ั ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมภิ าค
ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร รวมเกือบ 50

ท่าน การประชุมช่วงเช้าเป็นการแบ่งกลุม่ ย่อย มี 3 กลุม่ แต่ละกลุม่
ได้รับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้จัดเตรียมไว้ 29 คำ เพื่อกำหนดเป็น
คำภาษาไทย ส่วนภาคบ่ายเป็นการพิจารณาร่วมกันของผู้เข้าประชุม
ทุกท่านเพือ่ กำหนดความกลมกลืนของคำศัพท์แต่ละคำ โดยมีวทิ ยากร
ให้ขอ้ คิดเห็นและค้นคว้าเทียบเคียงกับคำทีม่ ใี นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
และจากหนังสือ ICH-GCP อย่างไรก็ตามคำศัพท์ที่ได้ผ่านการ
พิจารณาของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นเพียงข้อเสนอให้ท่าน
พิจารณาสำหรับนำไปใช้ ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าท่านจะต้องใช้ตามนี้
และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งความคิดเห็นมาที่
ชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย ซึง่ จะรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
สำหรับการจัดประชุมครั้งต่อๆ ไป สรุปรายละเอียดของคำศัพท์
ปรากฏในตารางดังนี้
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การฝึกอบรมที่ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจยั ในคนในประเทศไทย จัดอบรม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั เพือ่ การปกป้องอาสาสมัครในโครงการวิจยั
วันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีอนุสรณ์ ชัน้ 3 (สว.2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ตามหลัก
แนวทางสากลให้แก่กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากสถาบันอืน่ ๆ ข้างเคียง รวมทัง้ เปิดให้แก่บคุ ลากรผูส้ นใจในงาน
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์และผูท้ ท่ี ำวิจยั ทัง้ หลายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่งรับการตรวจเยี่ยมจาก SIDCER/
FERCAP เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นได้มรี ะเบียบมหาวิทยาลัยใหม่ทก่ี ำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรม

การวิจยั ในมนุษย์ประกอบด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ประจำ
สาขาจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ฯ สาขาที่
1 จะรับพิจารณาโครงการ วิจยั ทางด้านชีวเวชศาสตร์และการวิจยั ทางการแพทย์
ซึง่ หัวหน้าโครงการ เป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และโครงการวิจยั ใดๆ
ทีจ่ ะดำเนินการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ฯ สาขาที่ 2 จะรับพิจารณาโครงการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
พฤติกรรมสุขภาพ และสังคมศาสตร์การแพทย์ ซึง่ หัวหน้า โครงการวิจยั เป็น
บุคลากรในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ฯ สาขาที่ 3 จะรับพิจารณาโครงการวิจยั ทางด้านสังคมศาสตร์ และ
พฤติกรรมศาสตร์ของบุคลากรจากคณะอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่าง
การแต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการดั ง กล่ า ว คาดว่ า คณะกรรมการจริ ย ธรรมฯ
ชุดใหม่จะสามารถดำเนินการได้ราวปลายเดือนตุลาคม ศกนี้
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จิปาถะจริยธรรมการวิจยั และประชาสัมพันธ์
1

Pharmacogenetics = The study of the effects of genetic differences
between individuals in their response to medicines. These differences
may or may not be related to the disease being treated. The research
involves comparing the genotypes of individuals who have different
responses to a medicine.
2
Pharmacogenetics = The study of how genetic variation affects
our response to medicines (inherited difference in metabolism and
disposition linked to individual genetic variation).
1
Pharmacogenomics = This term is not distinctly differentiated
from pharmacogenetics, but implies the examination of whole genomes
or substantial numbers of genes in order, for example, to identify putative
targets for medicines or to identify large-scale differences in the patterns
of gene expression in response to chemical compounds.
2
Pharmacogenomics = is the application of genomics technology
to the discovery and development of drugs. It studies not only genetic
variants, but patterns of gene expression and how drugs affect gene function.
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การประชุมวิชาการประจำปีและการประชุมสมาชิกสามัญประจำปีของ
FERCAP ในปี 2551 จะจัดระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ทีโ่ รงแรมรามาการ์เดน ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ในวันสุดท้ายซึง่ เป็น
การประชุมสมาชิกสามัญประจำปี จะมีการมอบโล่ให้คณะกรรมการจริยธรรม
ของสถาบันต่างๆ ทีไ่ ด้รบั recognition จาก SIDCER-FERCAP รายละเอียด
การลงทะเบียนและกำหนดการจะอ่านได้จาก web site ของ FERCAP
นอกจากนี้ท่านประธานชมรมฯ จะส่งรายละเอียดไปยังคณะแพทยศาสตร์
ในเครือข่ายของชมรมฯ อีกครัง้ เมือ่ ได้รบั กำหนดการทีแ่ น่ชดั ในเร็วๆ นี้

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เพื่อการปกป้องอาสาสมัครในโครงการ
เมือ่ วันที่ 29-30 กันยายน 2551
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทีเ่ ปิดโอกาสให้ตลอด
ระยะเวลาการประชุม 2 วัน

การบรรยายกลุ่มโดย รศ.พญ. จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ประธานกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์ อดีต
ประธาน FERCIT และพลตรีหญิง พญ.อาภรณ์ภริ มย์ เกตุปญ
ั ญา

ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 10330
กรุณาส่ง

บรรยากาศของห้องประชุมประกอบด้วยผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ จากรรมการ EC
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและจากโรงพยาบาลข้างเคียง รวมทัง้ นักวิจยั และ
ผูส้ นใจต่างๆ

