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ในโอกาสสงทายป พ.ศ. 2552 ทางกองบรรณาธิการสารชมรมฯ ขอ
อาราธนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทานนับถือ โปรดอำนวยพรใหสมาชิกทุกทาน
มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทั้งกาย ใจ จิต และวิญญาณ อีกทั้งปลอดจาก
โรคาพยาธิ พิบัติภัย ทุกประการ
ดวยความปรารถนาดี

จากกองบรรณาธิการ
สารชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศ
ไทยฉบับนี้เปนฉบับสงทายป 2552 ไดนำสาระสำคัญที่
ศ. พญ. พรรณแข มไหสวริยะ สรุปจากการจัดเสวนา
เรื่อง “เตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปนอาสาสมัคร
วัคซีน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.
2552 ณ. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล มาใหอาน แทจริงเปนการสื่อสาร
ใหความรูประชาชนที่สนใจจะเขารวมเปนอาสาสมัครในโครงการวิจัยตาง ๆ โดย
ใชรูปแบบการทดสอบวัคซีนเปนกรณีศึกษา
เนื่องจากมีขาวคราวเกี่ยวกับ
โครงการทดสอบวัคซีนไขหวัดใหญ H1N1 ปรากฏในหนาหนังสือพิมพบอยครั้ง
คนทั่วไปนาจะสามารถเขาใจเรื่องการศึกษาวิจัยในคนไดงายขึ้น
การประชุมประจำปของ FERCAP ในปนี้จัดขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียลแมปง
เชียงใหม ระหวางวันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 วันแรกเปน PreConference Training ในหัวขอ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของ ประธานฯ
และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยประจำสถาบัน ซึ่ง รศ.
ดร. นิมิตร มรกต สรุปสาระไวสั้น ๆ แตกินใจความ นอกจากนี้ในวันที่ 25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ชวงเชา เปนพิธีมอบโลรับรองคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยแก สถาบันตาง ๆที่ผานการเยี่ยมสำรวจและไดรับ SIDCERFERCAP Recognition ในรอบปที่ผานมา ประเทศไทยมี 1 สถาบันที่ไดรับ
SIDCER-FERCAP Recognition ครั้งแรกคือ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมีอีกสองสถาบันที่ได
รับ SIDCER-FERCAP Re-Recognition ไดแก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎเกลา (ไดรับครั้งแรก พ.ศ. 2548) และ คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ไดรับครั้งแรก พ.ศ. 2549) ขอแสดง
ความยินดีคะ ปหนาการประชุมประจำปของ FERCAP จะจัดที่เซี่ยงไฮ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เตรียมตัว เตรียมใจ
ในการเปนอาสาสมัครวัคซีน
สรุปสาระสำคัญโครงการเวทีสาธารณะสำหรับประชาชน
เรื่อง “เตรียมตัว เตรียมใจ ในการเปนอาสาสมัครวัคซีน”
วันศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
****************************
การเผยแพรความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนแกฝาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จัดเปนหนาที่หลักอยางหนึ่งของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน การใหความรูแกประชาชนทั่วไป ในการ
เตรียมตัวเปนผูอาสาเขารวมการวิจัย เปนกิจกรรมใหมที่ยังมีการจัด
ทำขึ้นไมมากนัก
อาจมีการเผยแพรความรูดานนี้อยูในวงแคบ
นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปอาจยังไมเคยทราบวามีการจัดตั้งคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นในสถาบันตางๆ เพื่อดูแลการ
วิจัยประเภทนี้ เพื่อชวยพิทักษสิทธิ์และสวัสดิภาพของผูที่ยินยอมเขา
รวมการวิจัย แมวาหนาที่ดังกลาวควรจะเปนหนาที่ที่นักวิจัยพึงปฏิบัติ
ตอผูที่ยินยอมเขารวมการวิจัยของตน แตกอ็ าจจะมีกรณีที่นักวิจัยไม
ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ เทาที่ควรจะเปน คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนประจำสถาบันจะชวยเสริมสวนที่ขาด เพื่อใหผูเขารวม
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สวัสดีสมาชิกทุกทาน

(ศ. พญ. ธาดา สืบหลินวงศ)
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การวิจัยไดรับการดูแลที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การใหความรูดานจริยธรรม
การวิจัยในคน ยังชวยสรางจิตสำนึกที่ดีแกผูวิจัยในการทำหนาที่ของ
ตน อยางไรก็ตาม หากผูเขารวมการวิจัยไดทราบถึงสิทธิที่พึงไดรับใน
การเขารวมการวิจัยดวยอีกฝายหนึ่ง ก็นาจะเสริมความมั่นใจวา ทุก
ฝายจะปฏิบัติไดเหมาะสมตามหลักเกณฑจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่ง
เปนที่ยอมรับนับถือกันอยางสากล คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
คนของมหาวิทยาลัยมหิดล
และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน
ประเทศไทย (FERCIT) จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคาร
ภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี
วิทยากรจากนอกมหาวิทยาลัย 4 ทาน คือ แพทยหญิงนิตยา ภานุ
ภาค พึ่งพาพงศ แพทยประจำศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย,
คุณนิมิตร เทียนอุดม ผูอำนวยการมูลนิธิเขาถึงเอดส, คุณภาวนา
เหวียนรวี ผูจัดการโครงการวิจัย องคกรแพธ, อาสาสมัครที่เขารวม
โครงการวิจัยวัคซีนเอดส และ ศ.พญ. พรรณแข มไหสวริยะ ผูแทน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดลโดยจัด
เปนวงเสวนาเพื่อใหความรูในประเด็นตอไปนี้ คือ
- สิทธิพื้นฐานของการเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัย
- สิ่งที่อาสาสมัครควรซักถาม เช่น
- ขอมูลกอนมาวิจัยในมนุษย
- ผลกระทบตอตนเองครอบครัวชุมชน
- การดูแลอาสาสมัครระหวางเขารวมโครงการ
- กระบวนการไดรับขาวสารหลังการวิจัยสิ้นสุด
นอกจากนี้ ยังมีการถายทำวีดิทัศนในระหวางการเสวนา
เพื่อเผยแพรทาง website ของมหาวิทยาลัย http://www.mahidol.ac.
th สวน IPTVดวยเพื่อใหผูสนใจที่ไมสามารถเขารวมประชุมในวัน
และเวลาดังกลาว ไดเขาถึงขอมูลจากการเสวนาดวย
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มุมมองของอาสาสมัคร ที่เขารวมการวิจัยวัคซีน คือตองการ
ชวยเหลือสังคม เพื่อใหไดวัคซีนที่จะชวยปองกันโรค เมื่อตัดสินใจเขา
รวมการวิจัยแลว ไดรับการบอกกลาวขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยเปนอยาง
ดีจนเขาใจ โดยตองผานการทดสอบความเขาใจตามเกณฑที่กำหนด
จึงเขารวมการวิจัยได ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยนั้น ไมเพียงแตได
รับวัคซีน แตยังไดรับความรูเกี่ยวกับโรคที่มีการทำวัคซีนเปนอยางดี
และทราบวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อไมใหเปนโรคดวย สิ่งที่ตองการเพิ่มเติม
ก็คือ อยากใหผูวิจัยใหความรูแกชุมชนที่อยู เพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอผู
เขารวมการวิจัย ไมมองวาผูที่สมัครเขารวมการวิจัยนั้น เปนบุคคลที่
เสี่ยงตอการเปนโรค ซึ่งไมนาภาคภูมิใจแมวาจะมีความตั้งใจที่จะให
เปนประโยชนตอสังคม
และอยากใหชุมชนไดรับประโยชนอยางที่
ตนเองไดรับ

มุมมองของแพทยผูวิจัย มองวาการวิจัยเปนการแกปญหา
ใหกับชุมชน เนื่องจากคำถามวิจัยเกิดขึ้นจากปญหาที่ชุมชนประสบ
อยู แตก็มีโครงการวิจัยสวนหนึ่งที่ไมไดเกิดจากปญหาภายในชุมชน
เนื่องจากเปนโครงการวิจัยที่มีผูใหทุนวิจัยอยูนอกชุมชน เพื่อตอบ
คำถามของชุมชนอื่น แตแทนที่จะดำเนินการวิจัยในชุมชนนั้น กลับ
ดำเนินการวิจัยที่อื่น ตัวอยางเชน โครงการวิจัยวัคซีนที่มีแหลงทุนอยู
ในประเทศที่พัฒนาแลว เนื่องจากตองใชเทคโนโลยีการการผลิตเปน
มูลคามหาศาล การดำเนินการวิจัยตองการผูเขารวมการวิจัยจำนวน
มาก
จึงตองทำการวิจัยในคนที่ประเทศอื่นซึ่งประหยัดคาใชจาย
มากกวา นักวิจัยจะตองคำนึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคนมากกวา
ผลประโยชนสวนตน
มุ ม มองของผู แ ทนจากองค ก รอิ ส ระภาคประชาชนมองว า
เหตุจูงใจใหเขารวมการวิจัย นอกเหนือจากที่ผูเขารวมการวิจัยกลาว
แลว
ยังคิดวาการเขารวมการวิจัยเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับ
ประชาชนที่จะไดมีวิธีปองกันตนเองมากขึ้น เสริมความมั่นใจวาจะไม
ติดโรค โดยเฉพาะโรคติดตอรายแรงที่แมจะปฏิบัติตัวอยางดี ก็ยังมี
โอกาสพลาดที่จะเกิดโรคได การใหขอมูลแกผูที่จะเขารวมการวิจัย
อาจไมรอบดาน เนื่องจากผูปฏิบัติไมตั้งใจ หรือมีความจำกัดเรื่องเวลา
หากมีผูเขามาสมัครพรอมกันเปนจำนวนมาก ในทางตรงขามหากไม
มีผูเขารวมการวิจัยมากเพียงพอ ก็อาจมีกระบวนการที่จะดึงดูดใหมีผู
สนใจเขารวมการวิจัยมากขึ้น ดวยการจายคาตอบแทน หรือจูงใจดวย
วิธีการตางๆ หรือแมแตการบีบบังคับในกลุมคนที่ไมมีอำนาจในการ
ตอรอง การใหขอมูล นอกจากจะใหกอนเขารวมการวิจัยแลว ควรให
อยางตอเนื่องระหวางการวิจัย เพราะการวิจัยวัคซีนตองติดตามผล
เปนเวลานานหลายป จึงจะสรุปผลได ในระหวางนั้น อาจมีวิธีการใหม
เกิดขึ้นที่ผูเขารวมการวิจัยอาจจะถอนตัวออกจากการวิจัย เพื่อเขารับ
การปองกันโรคดวยวิธีอื่นที่ทราบแลววามีประโยชนจริง นอกจากนี้
ยังจะตองแจงผลการวิจัยใหกับทุกคนรวมทั้งชุมชน
ดวยวิธีการที่
เขาใจงาย และเขาถึงประชาชนอยางแทจริง หากเกิดผลระยะยาวอัน
เนื่องมาจากการเขารวมการวิจัยภายหลังการวิจัยสิ้นสุดลงแลว นัก
วิจัยควรใหความชวยเหลือตามสมควร ไมทอดทิ้ง
มีคำถามจากผูเขารวมประชุมวา คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนคือใคร มีองคประกอบอยางไร และทำหนาที่อยางไร ใน
ขณะนี้มี่คณะกรรมการอยางนี้กี่แหงในประเทศไทยมีมาตรฐานเดียว
กันหรือไม
คณะกรรมการจะติดตามตรวจสอบนักวิจัยวาไดดำเนินการ
ตามที่แจงไวหรือไม หากมีเหตุการณไมพึงประสงคเกิดขึ้น จะให
ความชวยเหลือผูเขารวมการวิจัยอยางไร จึงไดใหความรูโดยสังเขป
วา มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนขึ้นในสถาบัน
ตาง ๆ สวนใหญคือในโรงเรียนแพทย และในโรงพยาบาลขนาดใหญ
ซึ่งมีการวิจัยทางการแพทยเปนสวนใหญ ในประเทศไทยในขณะนี้
ยังไมทราบจำนวนแนนอนวามีกี่คณะกรรมการ ชมรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ไดทำการสำรวจเมื่อเดือน

3

FERCIT NEWSLETTER

มิถุนายน-สิงหาคม 2552 แตเปนการตอบแบบสอบถามโดยความ ข้อเสนอแนะในการจัดเสวนา
สมัครใจ จึงนาจะมีคณะ กรรมการจำนวนหนึ่งที่ไมตอบแบบสอบถาม 2.1 หัวขอในการจัดครั้งตอไป
และเนื่ อ งจากยั ง ไม มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการดำเนิ น งานของคณะ
1) การพัฒนาวัคซีนอื่นๆ ในอนาคต
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จึงยังไมสามารถรับรองไดวาทุก
2) จริยธรรมการวิจัยในคน
คณะกรรมการฯ จะไดมาตรฐานเดียวกันหรือไม แตทุกคณะกรรมการ
3) การพัฒนาบุคลากรเพื่อการวิจัยในมนุษย์
นาจะยึดหลักการที่เปนสากลเชนเดียวกัน เชน มีจำนวนกรรมการไม
4) กระบวนการแสดงความยินยอม, ใบแสดงความยินยอม
นอยกวา 5 คน กรรมการมีคุณวุฒิและประสบการณที่หลากหลาย
และที่สำคัญจะตองมีบุคคลภายนอกซึ่งเปนผูแทนชุมชนเขารวมใน 2.2 ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
คณะกรรมการดวย หนวยงานที่สังกัดตองใหการสนับสนุน เพื่อใหมี
1) การเสวนาพูดถึง project vaccine AIDS เยอะมาก ควร
ทรัพยากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานกำลังคน และงบ
เชิญเจาหนาที่ของโครงการที่สามารถใหขอมูลไดเขารวม เพราะ
ประมาณ อยางไรก็ตามในขณะนี้ ขีดความสามารถของคณะกรรม
ขอมูลที่เสวนาเปนขอมูลลอยๆ
การฯยังไมเพียงพอที่จะติดตามวาผูวิจัยไดปฏิบัติตรงตามที่แจงไว
2) กลาวถึงคณะกรรมการจริยธรรมฯ มากเกินไป นาจะให
หรือไม แมวาเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่รุนแรงขึ้น จะมีการไป
คุณนิมิตร และคุณถนัด (อาสาสมัครวัคซีนเอดส) และอาสาสมัคร
เยี่ยมสำรวจในสถานที่ทำการวิจัย และยกเลิกการรับรองใหทำการ
หลายๆ ทาน มาคุยใหฟงมากกวา
วิจัยได แตในกรณีทั่วไป คณะกรรมการฯคงทำไดเพียงตรวจสอบ
3) จัดดีอยูแลว และขอใหจัดเสวนาอีกในโอกาสตอไป เพราะ
รายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ที่ไดรับจากนักวิจัยเทานั้น แมวา
จะเปนประโยชนมากตอผูท ี่จะเปนอาสาสมัครและนักวิจัย
จะมี ก ารแจ ง ไว ใ นเอกสารชี้ แ จงโครงการวิ จั ย ก อ นที่ จ ะได รั บ ความ
4) เชิญคณะกรรมการจริยธรรมฯ จากหลายๆ สถาบัน เชิญ
ยินยอมเขารวมการวิจัย วาหากเกิดปญหา ผูเขารวมการวิจัยจะ
อาสาสมัครหลากหลาย เชิญแพทยผูวิจัยจากหลายสถาบัน
สามารถติดตอกับคณะกรรมการฯได แตก็ยังคงมีการติดตอมายังคณะ
5) ควรเสวนาเรื่องอาสาสมัครโครงการวิจัยทางการแพทย
กรรมการฯไมมากนัก หากผูเขารวมการวิจัยรักษาสิทธิของตนเอง
มากกวาเนนเรื่องวัคซีน เพราะเปนการเจาะจงในกลุมเล็กเกินไป
มากขึ้น และแจงมายังคณะกรรมการฯ ก็จะชวยใหไดรับการพิทักษ
6) ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมากกวานี้ และหาผูรวมรับผิด
สิทธิ์มากขึ้น
ชอบจากหลายๆ สถาบัน
7) อยากใหมปี ระชาชนจริงๆ มาเขาฟงมากกวานี้
ผูแทนจากองคกรอิสระภาคประชาชน แพทยผูวิจัย และ
8) วิทยากรที่เชิญโดยเฉพาะอาสาสมัคร ควรมีหลายคน
อาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย จึงไดใหขอมูลเสริมวา ในขณะนี้ มีการ
จากหลายโครงการวิจัย เพื่อมองและไดความคิดเห็นหลาย ๆ มุม
จัดตั้ง Community advisory board (CAB) ขึ้นในชุมชนที่มีผูเขารวม
มอง เพราะมีเพียงอาสาสมัครวัคซีนเอดสเพียงอยางเดียว
การวิจัยวัคซีนจำนวนมาก และเปนที่ตั้งของสถานที่ทำวิจัย ซึ่งเปนผล
9) การเสวนาที่เขาถึงประชาชน ควรทำผานสื่อ เชน
เนื่องมาจากขอบังคับของโครงการวิจัยวัคซีนขนาดใหญที่มีแหลงทุน
โทรทัศน วิทยุ (ดำเนินการแลว)
วิจัยจากตางประเทศ CAB อาจจะชวยติดตามการดำเนินงานของผู
10)
จัดทำเอกสารประกอบการเสวนาใหมีรายละเอียด
วิจัยวาตรงกับที่แจงไวหรือไม และชวยในการพิทักษสิทธิ์ของผูเขา
มากกวานี้ เชน ชื่อผูดำเนินการและรวมอภิปราย เอกสารให
รวมการวิจัยเสริมกับการทำงานของคณะกรรมการได
หากคณะ
ขอมูลที่เกี่ยวของรอบดานกวานี้ เชน ผลการวิจัยอาสาสมัคร
กรรมการมีการติดตอกับ CAB อยางใกลชิด โดยแจงพันธะกรณีที่ผู
วัคซีนโรคเอดสของ จ.ระยอง จ.ชลบุรี ที่กลาวถึงระหวางการ
วิจัยไดใหไวกับคณะกรรมการฯ ในการพิทักษสิทธิ์และสวัสดิภาพของ
เสวนา และการดำเนินการดานอาสาสมัครวัคซีนดานตางๆ ใน
ผูเขารวมการวิจัย ให CAB ชวยในการติดตาม รวมทั้งเปนที่ปรึกษา
ปจจุบัน
ทางวิชาการใหกับ CAB ก็จะชวยเสริมความมั่นใจใหแกสังคมได
11) ขอชื่นชมวิทยากร รูปแบบนารัก นาสนใจ เปนกันเอง
นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของ
ไดทั้งความรู ขอเท็จจริง และการนำเสนอนาสนใจมาก
มหาวิทยาลัยมหิดลยังชวยเสริมวา แมไมมีบทลงโทษตามกฎหมาย
12) ควรประชาสัมพันธมากกวานี้ เชน ประชาสัมพันธไปยัง
แตนักวิจัยที่มี่ความประพฤติไมเหมาะสมตามหลักจริยธรรมการวิจัย
สถาบันวิจัยตางๆ กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถติดตอ
ในคน จะไมเปนที่ยอมรับของสังคมนักวิจัยและวิชาการ ซึ่งเปนบท
หนวยงาน/โครงการวิจัยตางๆ ในเครือขายได
ลงโทษที่รุนแรงสำหรับนักวิจัยอยูแลว เนื่องจากผลงานวิจัยที่เผยแพร
ออกไปจะไมไดรับความเชื่อถือในแวดวงวิชาการ
ศ.พญ.พรรณแข มไหสวิริยะ
ผูบันทึกสรุป
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ข่าว
๏๏๏ การประชุม An International Conference on Developing
Leadership in Ethical Health Research towards Good Practices
and Integrated Systems ที่โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม มีผูเขา
รวมประชุมกวา 200 คน ๏๏๏ งานนี้ WHO/TDR และ FERCIT รวม
สนับสนุน ๏๏๏ คณะแพทยศาสตร และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สงเจาหนาที่มาชวยรับลงทะเบียน
อยางอบอุน ๏๏๏ กรรมการ FERCIT ไดเขารวมประชุมกันหลายคน
EC ของไทยมาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฏเกลา มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน ๏๏๏ ใน preconference มีผู
เขาฟงมากมายเกี่ยวกับบทบาทของประธาน เลขานุการ และการ
บริหารจัดการ EC ๏๏๏ มีการนำเสนอผลการสำรวจ EC ของที่อื่นวา
เปนอยางไรบาง แตที่นำมาเสนอใหผูอานลางนี้คือทักษะของประธาน
ซึ่งนำเสนอโดย Cristina Torres สวนรูปขวามือเปนบรรยากาศการ
ประชุม ๏๏๏ พบกันใหมฉบับหนาครับ ๏๏๏

The Leadership Roles of
a Chairperson in a Research Ethics Committee
Conceptual Skills
- Using information to solve EC problems
- Identifying opportunities for innovation
- Recognizing problem areas and implementing solutions
- Selecting critical information from masses of data
- Understanding use of technology
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Effectiveness skills
- Contributing to institutional/ organizational mission/ objectives
- Client focus
- Multitasking: working at multiple tasks in parallel
- Negotiating skills
- Project management
- Reviewing SOPs and implementing improvements
- Setting and maintaining performance standards internally and
externally
- Setting priorities for attention and activity
- Time management

ภาพจากการประชุมที่เชียงใหม
Interpersonal skills
- Coaching and mentoring skills
- Diversity skills: working with people and culture
- Networking within the organization
- Networking outside the organjzation
- Working in teams; cooperation and commitment
Management Goal
- Efficiency: “Doing things right”- Getting the most input from the least
input
- Effectiveness: “Doing the right things”- Attaining organization goals

หมายเหตุจากกอง บก. ขณะที่จัดทำสารชมรมฯ ฉบับนี้ ก็มีขาวออกมาแลววา กองควบคุมโรคจะใหบริการวัคซีนหวัด 2009 เริ่ม 11 มกราคม
2553 โดยซื้อจาก ซาโนฟ ปาสเตอร จำนวน 2 ลาน โดส (จาก มติชน วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2552)
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