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ผู้น าสนทนา พว.ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์  กระทรวงสาธารณสุข 
บทน า EC สนับสนุนงานวิจัยจริงหรือไม่ หรือท าให้งานวิจัยเป็นคอขวด 
ประเด็นสนทนา 

 นพ.สุรชัย  โชคครรชิตไชย กล่าวถึง แนวคิดการด าเนินงานจริยธรรมการวิ จัย (Ethics 
Committee: EC) ได้จัดต้ังคณะกรรมการ EC โรงพยาบาล  ส่ิงส าคัญของงานวิจัยสาธารณสุขหรืองานวิจัย  
ท่ัว ๆ ไป คือการได้ความจริงของข้อมูลท่ีต้องการความจริง ได้ค าตอบท่ีถูกต้อง ภายใต้การมีจริยธรรม ดังนั้นส่ิง
ท่ีคณะกรรมการวิจัยจ าเป็นต้องมีคือ “รู้ในศาสตร์การวิจัย มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมเชิงวิชาการ” 1 ปีต่อมา
กระทรวงสาธารณสุขให้จัดต้ังคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดต้ังคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
วิจัยระดับโรงพยาบาล คณะกรรมการวิจัยระดับเขต กรรมการจริยธรรมวิจัยระดับโรงพยาบาล กรรมการ
จริยธรรมวิจัยระดับจังหวัด ไม่มีปัญหาคอขวด คณะกรรมการของสาธารณสุขจังหวัดก็มีคณะกรรมการ
พระนครศรีอยุธยาและเสนาเข้าร่วมด้วย  
 ค าแนะน าในการแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม การคัดเลือกคณะกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้น จ านวนคณะกรรมการในแต่ละคณะควรมี 5-15 คน ประกอบด้วยสายงานใดก็ได้ แต่ควรมีสาย
งานทางด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา และบุคคลภายนอกด้วย มีนักกฎหมายด้วย เช่น เชิญอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในจังหวัดหนึ่งอาจแต่งต้ังมากกว่า 1 คณะ เพื่อสะดวกคล่องตัวไม่ต้องรอนาน ความถี่ของ
การประชุมให้เหมาะสม แล้วแต่จ านวนโครงการท่ีจะพิจารณา กรรมการอ่านจริงก่อนการประชุม โดยบอกว่าท่ี
ประชุมครั้งนั้น ๆ จะประชุมเรื่องอะไรบ้าง รู้สถิติบ้าง รู้กฎหมายบ้างเพราะบ้างเรื่องสุ่มเส่ียง กรรมการต้องไป
ค้นคว้าด้วยว่าคัดลอกมาหรือไม่ ต้องเปิดใจ การจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วแต่สถานะของ
องค์กรนั้น ๆ ส่วนมากไม่มี การอ่านใช้เวลาพอสมควร หน่วยงานต้นสังกัดต้องให้เวลาเพราะคณะกรรมการทุก
คนมีงานประจ าท่ีท าอยู่แล้ว ท่ีมาท าตรงนี้คล้ายจิตอาสา บางงานท่ีส่งมาพิจารณาไม่ใช่วิจัยแต่เป็น CQI 



คณะกรรมการก็จะส่งคืนและให้ค าแนะน าปรับแก้ไข ท าไปท ามาคล้ายท่ีปรึกษางานวิจัย คณะกรรมการ EC มี
ท่ีปรึกษาเป็นเครือข่าย 8 จังหวัด เรื่องใหญ่ควรยกให้กระทรวงพิจารณาท่ีเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หรือของ
บริษัทยา 

 โดยประเด็นท่ีส าคัญท่ีคณะกรรมการ EC ต้องพิจารณา คือกรณทีดลองกับผู้ป่วย การเลือกใช้ยา วิธีท่ี
แตกต่างกันเราจะต้องระวังผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น กรณีการทดลองมีการรบกวนกลุ่มตัวอย่างมากไป หรือ
ประเด็นท่ีล่อแหลมต้องท้วงติง เช่นความผิดพลาดในโรงพยาบาล มาตรฐานแต่ละด้านของโรงพยาบาล การ
ทดลองยา ประเด็นเรื่องเพศ จิตเวช พฤติกรรมติดยา ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อวัณโรค หรือ HIV  

หลักการทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1) หลักความเคารพในบุคคล 2) หลักคุณประโยชน์และไม่ก่อ
อันตราย 3) หลักยุติธรรม ความเท่ียงธรรม ความเท่าเทียม 4) ผู้วิจัยต้องเลือกวิธีการวิจัยท่ีเส่ียงอันตรายน้อย
ท่ีสุดโดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์ 5) ผู้วิจัยต้องท าการวิจัยด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐาน
วิชาชีพแห่งตน  

การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ผลการพิจารณา 4 แบบ ได้แก่ 1) รับรอง 2) รับรอง
หลังจากปรับปรุงแก้ไข 3) ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ และ 4) ไม่รับรอง ส่วนมากเป็นแบบ 1-2  ไม่
รับรองไม่ค่อยมี 

พญ.อุษณีย์ สังคมก าแหง ช่ือทีม KIRB ก่อตั้งปี 2538 ในปี 2549 แยกคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ใน
ปี 2551 แยกประเภทโครงการวิจัย และปี 2557 ต้ังศูนย์วิจัยและคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ แรงบันดาลใจ 
เนื่องจากมีแพทย์ประจ าบ้านต้องมีการท าวิจัย โรงพยาบาลขอนแก่นจึงต้องพัฒนาเพื่อให้ราชวิทยาลัยแพทย์
เช่ือมั่น ซึ่งได้รับการรับรองระดับนานาชาติจาก SIDCER (Strategic Initiative for Developing Capacity in 
Ethical Review) และ FERCAP (Forum for Ethical Review Committees in Asia and Western) 
คณะกรรมการจึงต้องพัฒนามาตรฐาน จ านวนคณะกรรมการมีท้ังหมด 14 ท่าน (Full Board) ประกอบ
ด้วยสหสาขาวิชาชีพ นักกฎหมาย ตามโครงสร้างคณะกรรมการขึ้นตรงต่อผู้อ านวยโรงพยาบาลขอนแก่น  
คณะกรรมการสมทบเป็นผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขา และมีคณะกรรการส านักงานเก็บรักษาเอกสารและ
ท าลายเอกสาร จุดประสงค์หลักของ EC คือ การปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ท่ีดีของ
อาสาสมัคร ยึดหลักจริยธรรมพื้นฐาน 3 ประการ 1) หลักความเคารพในบุคคล 2) หลักคูณประโยชน์ไม่ก่อ
อันตราย 3) หลักความยุติธรรม มีการประชุมทุกเดือน ผู้วิจัยส่วนมากเป็นแพทย์และแพทย์ประจ าบ้าน EC มี
หน้าท่ีฝึกอบรมให้กับลูกค้าอื่น ๆ จัดอบรม GCP Tanning ท่ีท าวิจัยเกี่ยวกับ RCT ทุกเรื่องต้องได้ใบรับรอง  
ส่ิงท่ีก าลังท าต่อไปในอนาคตคือ เร่งพัฒนา Submission Online แต่ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ขาดโปรแกรมเมอร์   

ข้อเด่นของกรรมการ EC คือ มีจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ เลย มีความหลากหลายคณะกรรม
เกือบครบทุกแผนก Back office ได้รับการอบรมจริยธรรมวิจัยด้วย และได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการ 
มีพี่เล่ียงท่ีดี/ท่ีปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร   

ข้อด้อย คือ บุคลากรยังไม่มีตัวหลัก Admin ประธานกับเลขาต้องลงไปท าเองทุกเรื่อง มีปัญหาเรื่อง
การเก็บเอกสารเป็นความลับ โปรแกรมและฐานข้อมูลยังขาดผู้ดูแล บางหน่วยงานท่ีไม่เห็นความส าคัญก็ไม่เข้า



ร่วมเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถต่อยอดได้ แพทย์คิดว่าคณะกรรมการวิจัยเป็นอุปสรรคเนื่องจากคิดว่าควรดูแค่
กฎหมาย ไม่ควรดูเนื้อหา ต้องปรับความคิดด้านนี้ 

ปัจจุบันมีการลงนาม MOU ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อลดการ
ซับซ้อน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุเคราะห์ให้ใช้โปรแกรมอบรมจริยธรรม  

EC ช่วยพัฒนาโครงร่าง กรรมการท่ีอ่านจะมีการเรียนรู้ร่วมกนั 
ควรมีคณะกรรมการย่อยๆ ของแต่ละกลุ่มงานควรมีการคัดกรองและปรับกันก่อนเบ้ืองต้น 

คุณมยุรี จงศิริ จริยธรรมการวิจัยส าหรับสาธารณสุข มีหน่วยงาน CREC ท าหน้าท่ีประสานงานระดับ
จังหวัดและระดับกระทรวง โครงการวิจัยท่ีผ่าน EC จะได้รับการตีพิมพ์ พบว่า 30% EC ท่ีต้ังยังไม่ได้ท าอย่าง
จริงจังเนื่องจากไม่มีความช านาญ และไม่มีค่าตอบแทน และผู้วิจัยไม่เห็นความส าคัญ EC ทุกจังหวัดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการตามเกณฑ์ มีการอบรมจริยธรรม การพิจารณาจริยธรรม จัดต่อเนื่องทุกปี  จัดได้ครบทุกจังหวัด
แต่ยังอบรมไม่ครบคณะกรรมการทุกท่าน มีต้นแบบ SOP ตามท่ี วช.ก าหนด แต่เนื้อหาเยอะจ าเป็นต้องจัด
ประชุมการประยุกต์ใช้เพื่อจัดท า SOP ของต้นเอง ความคาดหวัง ต้องมีส านักงานเป็นสัดส่วน มีท่ีจัดเก็บ
เอกสาร ผลักดันให้มีระเบียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัย 6 หน่วยงานท่ีเป็น Best Practice 
ท่ีดี ผ่านการรับรองระดับชาติ (SIDCER-FERCAP) ให้ IRP จังหวัดไปดูงาน คือ 1) กรมแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 2) สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ กรมการแพทย์     
4) สถาบันประสาท กรมการแพทย์ 5) วิทยาลัยบรมราชชนนีนพรัตน์ วชิระ 6) โรงพยาบาลขอนแก่น 

นพ.สุรชัย 15-16 เรื่อง/ปี จังหวัดต้องเข้มแข็ง ควรมีภาคเขตมาขั้นกลางก่อนถึงกระทรวง ท่ีส าคัญควร
มีการปรึกษาระดับเขต ต้องสร้างเครือข่ายระหว่างกระทรวงกับเขตฯ จะท าให้เข้มแข็ง 
บทสรุป R2R ต้องขอ EC และ Facilitator ควรเป็นคณะกรรมการสมทบ EC การเป็น Facilitator สามารถ
เข้าไปร่วมกับ EC และ HA ได้จะท าให้เห็นภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


