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การนําเสนอ Ethics Committee

• แนวคิดการดําเนินงานกรรมการจรยิธรรมการ• แนวคิดการดําเนินงานกรรมการจรยิธรรมการ
วิจัย Concepts & Process

• ผลการดาํเนินงาน ระดับพื้นที่และระดับจังหวัด



แนวคิดการดําเนินงาน Ethics Committee

สิ่งสําคัญของงานวิจัยสาธารณสุข หรอืงานวิจัยท่ัวๆ ไปคือ

•• การไดความจริงของขอมูลท่ีตองการ ไดทราบความจริง

• ไดคําตอบท่ีถูกตอง 

• ไดพิสูจนวาผลของการสรางสิ่งใหมน้ันดีจริงหรือไมเพ่ือนําไปใชไดจริง

• ภายใตการมจีริยธรรมภายใตการมจีริยธรรม

• ดังน้ัน สิ่งท่ีคณะกรรมการวิจัยจําเปนตองมีคอื

• “รูในศาสตรการวิจัย มคีวามซื่อสัตย มจีริยธรรมเชิงวิชาการ”



• รูในศาสตรการวิจัย 

แนวคิดการดําเนินงาน Ethics Committee

รูในศาสตรการวิจัย 

• รูในรายละเอียดการศึกษา(Content)

• รูในระเบยีบวธิีวิจัย(Methodology)

• รูเรือ่งสถิติ(Statistics) พอสมควร

• รูกฎหมายพื้นฐาน• รูกฎหมายพื้นฐาน

• ลักษณะงานประจําท่ีทํา:มีความคลองตัวยืดหยุน 

    มีเวลาในการดูผลงาน 



คําแนะนําในการแตงตั้งคณะกรรมการ

1. การเลือกผูท่ีจะมาเปนคณะกรรมการ จะตองมีคณุสมบัติดังท่ีกลาว1. การเลือกผูท่ีจะมาเปนคณะกรรมการ จะตองมีคณุสมบัติดังท่ีกลาว

2. จํานวนกรรมการในแตละคณะ ควรม ี5-15 คน ประกอบไปดวยสายงานใดก็ได 
และควรมีสายงานสังคมศาสตร จิตวิทยา และบุคคลภายนอกหนวยงาน เชนนัก
กฎหมาย นักวิชาการในพ้ืนท่ี

3. ในจังหวัดหน่ึงอาจแตงตั้งมากกวา 1 คณะ เพ่ือสะดวก คลองตัว ไมตองรอนาน

4. ความถี่ของการประชมุใหเหมาะสม แลวแตจํานวนโครงการท่ีจะพิจารณา 4. ความถี่ของการประชมุใหเหมาะสม แลวแตจํานวนโครงการท่ีจะพิจารณา 

5. การจายเบี้ยประชมุใหแกผูเขาประชุม แลวแตสถานะขององคกรน้ันๆ



ขอควรตระหนกัในระดับจังหวัด 

• ดานคณะกรรมการ• ดานคณะกรรมการ

- ดานสมรรถนะ: ความรู ทัศนคติ และทักษะ

- ดานการประสาน

- ดานระบบการทํางาน ความไมทันเวลา- ดานระบบการทํางาน ความไมทันเวลา

- ดานการนาํขอมูลFeedback มาพัฒนา



ขอควรตระหนกัในระดับจังหวัด 

• ดานผลงาน

- ผลงานบางสวน นําผลงานพัฒนาคุณภาพ(CQI) หรือโครงการท่ี- ผลงานบางสวน นําผลงานพัฒนาคุณภาพ(CQI) หรือโครงการท่ี
ผานมาแลว นํามาเขียนเปนวิจัย 

         - ผลงานท่ีไมมีการทําวิจัยจริง แตนํามาเขียนวิจัย 

         - การดําเนินงาน ไมมีการต้ังคําถามวิจัย ไมมีการวางแผนตาม
ขั้นตอนการวิจัย จะไมถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จะไมถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัย 

         - การใชสถิติ การออกแบบ(design) ไมถูกตอง ทําใหการแปลผล
ไมถูกตอง 



ขอควรตระหนกัในระดับเขต

• ดานสมรรถนะ• ดานสมรรถนะ

• ดานการประสาน

• ดานระบบการทํางาน

• ดานการนําขอมูล Feedback มาพัฒนา• ดานการนําขอมูล Feedback มาพัฒนา



ขอควรตระหนกัในระดับประเทศ

• ปญหาระดับประเทศ• ปญหาระดับประเทศ

• การตัดสินรางวัล ผลงานจําเปนหรือไมที่ตองผาน EC

• การขโมยผลงาน มีการฟองรองเกิดขึ้น



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• คณะกรรมการ EC ตองพิจารณาเพื่อใหเกิดจริยธรรมทั้งตอผูเก่ียวของและจริยธรรม• คณะกรรมการ EC ตองพิจารณาเพื่อใหเกิดจริยธรรมทั้งตอผูเก่ียวของและจริยธรรม
เชิงวิชาการให

                    ขอเท็จจริง = ขอมูลเท็จ + ขอมูลจริง

• ความเท็จลดลงไดดวยการใชสถิติ แตงานวิจัยจะมีอคติดวย 
ซึ่งจะลดไดดวย research design เชน หากคณะกรรมการ EC ชวย

ตรวจสอบก็จะลดอคติตรงนี้ ทําใหไดขอมูลเปนสิ่งที่ถูกตอง เปนของจริงตรวจสอบก็จะลดอคติตรงนี้ ทําใหไดขอมูลเปนสิ่งที่ถูกตอง เปนของจริง

• ปจจุบันพบวามีการพูดถึงความไมเหมาะสมของการใชสถิติมากข้ึน



ไมมีการคํานวณขนาดตัวอยาง 
ใชวิธีการสุมตัวอยางไมถูกตอง



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• งานเชิงปริมาณ เหตุผลท่ีตองทําการสุม ไมใชความนาจะเปนตาม• งานเชิงปริมาณ เหตุผลท่ีตองทําการสุม ไมใชความนาจะเปนตาม
หลักการคิดตัวอยาง เนื่องดวยมีขอจํากัดเรื่องเวลาในการศึกษา 
มีขอจํากัดในการระบุประชากร

•  ง า น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ต อ ง ก า ร ผู ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ ห ข อ มู ล 
(Key information) ตองการความยินยอมใหขอมูลในเชิงลึก (Key information) ตองการความยินยอมใหขอมูลในเชิงลึก 
พึงระวังบางงานอาจไมไดทําการสนทนากลุม แตใหเขียนตอบแลว
เอาผลมาบรรยาย



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• การประเมินความเหมาะสมของสถิติ การประเมินความเหมาะสมของสถิติ 

การประเมินตองประเมินคูกัน ท้ัง design & สถิติ

ประเภทขอมูลกับวัตถุประสงคในการเลือกใช design & สถิติ 
เชน อยากหาปจจัยเสี่ยงหรือหาความสัมพันธ สถิติท่ีใชถูกตองไหม 
คณะกรรมการ EC จึงตองดู design เพิ่มดวย คณะกรรมการ EC จึงตองดู design เพิ่มดวย 

• สรุปตองดู design & สถิติ ดวย 



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• กรณีการทดลองกับผูปวย• กรณีการทดลองกับผูปวย

• การเลือกใชยา วิธีที่แตกตางกัน เราจะตองระวังผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น

• การทดลองยา บริษัทตางๆ ผลเสียถึงผูปวย และผลกระทบถึง
บริษัทเขาหรือไม บริษัทเขาหรือไม 



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• กรณีการศึกษาพบวามีนัยสาํคัญทางสถิติ• กรณีการศึกษาพบวามีนัยสาํคัญทางสถิติ

• กรณีการศึกษาที่ไมมีนัยสาํคัญทางคลินิก



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• กรณีการทดลองมีการรบกวนกลุมตัวอยางมากไป เชน การรบกวนกรณีการทดลองมีการรบกวนกลุมตัวอยางมากไป เชน การรบกวน
ผูปวยมากเกินไป 

• การหาคําตอบท่ีนาจะรูอยูแลว เชน การใหความรูเรื่องโรคเสร็จแลววัด
ความรูกอนหลัง แตควรดูวาความรูหลังจากไดรับการสอนเขาผานไหม 
อาจพบวาคะแนนหลังการสอนยังตกอยู เราควรดูวาความรูท่ีเขาไดรับอาจพบวาคะแนนหลังการสอนยังตกอยู เราควรดูวาความรูท่ีเขาไดรับ
พอไหมเขาสามารถกลับไปดูแลตัวเองไดไหมจะดีกวา หรือหาก
วัดคุณภาพชีวิตนาจะดีกวา



ประเด็นหลักๆ ที่คณะกรรมการ EC ตองพิจารณา

• การdesignการเก็บรวบรวมขอมูล 

- แจกแบบสอบถามไปแลวใหเวลาพอไหม- แจกแบบสอบถามไปแลวใหเวลาพอไหม

• ผูสัมภาษณ หรือผูท่ีทําวิจัยเชิงคุณภาพ พิจารณาทักษะผูวิจัย 

• การวิจัยท่ีใชสถิติสูงผูวิจัยมีทักษะทําไดไหม ดูนาเชื่อถืออยางไร

• การทําวิ จัยในประเด็นท่ีลอแหลม เชน ความผิดพลาดในรพ. • การทําวิ จัยในประเด็นท่ีลอแหลม เชน ความผิดพลาดในรพ. 
มาตรฐานแตละดานของรพ. การทดลองยา ประเด็นเรื่องเพศ 

เรื่องจิตเวช พฤติกรรมติดยา ภาวะเจ็บปวยดวยโรคติดตอ Tb HIV 
เปนตน



จริยธรรมงานวิจัยเกิดไดจากผูอานงานวิจัย

• จริยธรรมงานวิจัย• จริยธรรมงานวิจัย

• อาจใหผูอานหรือผูใชงานวิจัยรวมรับผิดชอบดวย ใหวิพากษงานวิจัย
ท่ีเสร็จแลว ทําอยางไรใหผูอานสามารถพิจารณาไดวาบทความนี้
เปนอยางไร

• เปนเรื่องท่ีมีคุณภาพนาใชไดหรือไม ผูอานมีสิทธิ์ในการเลือกมาอาน • เปนเรื่องท่ีมีคุณภาพนาใชไดหรือไม ผูอานมีสิทธิ์ในการเลือกมาอาน 
แลวFeedback เพื่อเปนแนวทางชวยผูทําวิจัยใหระมัดระวังมากขึ้น



การดําเนินงาน

การขอรบัรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

กุมภาพนัธ 2557



เครอืขาย R2R ภาคกลาง

กรอบการดําเนินงานจริยธรรมการวิจยัจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการ
กา ร วิ จั ย ร ะ ดับ

กรรมการ
จริยธรรมวิจัย
ระดับ
โรงพยาบาล

ก ร ร ม ก า ร
จริยธรรมวิ จัย
ระดับจังหวัด

คณะกรรมการ
การวิจัยระดับ 
โรงพยาบาล

กา ร วิ จั ย ร ะ ดับ
เขต

โรงพยาบาล

2554 2555 2557 2558 2559



รายชื่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย



แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1. การวิจัยในมนุษยจะกระทําตอเมื่อมีความจําเปนและไมสามารถกระทํา1. การวิจัยในมนุษยจะกระทําตอเมื่อมีความจําเปนและไมสามารถกระทํา
ในสัตวทดลอง หรือในหองปฏิบัติการแทนได

2. ตองมีหลักฐานผลการวิจัยในสัตวทดลองหรือการวิจยัดวยวิธี อื่น ๆ
ท่ีแสดงวาประสบผลสําเรจ็และสมควรนํามาใชกับมนุษย

3. มหีลักฐานแสดงวาไมนาจะกอใหเกิดความเสียหาย หรอือันตรายตอ3. มหีลักฐานแสดงวาไมนาจะกอใหเกิดความเสียหาย หรอือันตรายตอ
สุขภาพของคน



4. การดําเนินการศึกษาวิจยัตองคํานึงถึงหลักทางวทิยาศาสตรของระเบียบวิธีวิจยัดังน้ี

1) ขนาดตัวอยาง ตองใชจํานวนเทาทีจ่ําเปนไมมากไมนอย

แนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย(ตอ)

1) ขนาดตัวอยาง ตองใชจํานวนเทาทีจ่ําเปนไมมากไมนอย

2) วิธีการคัดเลือกและแบงกลุมตัวอยาง ตองยุติธรรมและปราศจากอคติ

3) พิจารณาคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ตองมีการเขียนหลักเกณฑไวอยางชัดเจน

4) อาสาสมัครกลุมเปราะบาง เชน ทารก เด็ก สตรมีีครรภ ผูสูงอาย ุผูวิจยัตองอธิบาย
เหตุผลความจําเปนที่ตองใชอาสาสมัครกลุมน้ี

5) วิธีการแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุมตองไมกระทบตอความรูสึกและผลไดผลเสีย5) วิธีการแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุมตองไมกระทบตอความรูสึกและผลไดผลเสีย
ทีจ่ะเกิดข้ึน

6) การยุติการวิจยัในโครงการทีม่ทีั้งผลบวกและผลลบเกิดข้ึน ตองมีการวางแผนอยาง
รัดกุมไวลวงหนา



หลักการทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

1. หลักความเคารพในบุคคล

– เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย– เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย

– เคารพในการมอิีสระในการตัดสินใจใหคํายินยอมโดยมีขอมูลที่เพียงพอ

– เคารพในศักด์ิของบุคคลที่ออนแอ เปราะบาง

– เคารพในความเปนสวนตัวและรักษาเปนความลับ



หลักการทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย(ตอ)

2. หลักคุณประโยชนและไมกออันตราย

– ชั่งนํ้าหนักระหวางความเสี่ยงและผลประโยชน– ชั่งนํ้าหนักระหวางความเสี่ยงและผลประโยชน

– ลดอันตรายใหนอยที่สุด

3. หลักยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความเทาเทยีม

– การระบุเกณฑคดัเขาและคัดออก

–– ตองไมจัดใหกลุมใดกลุมหน่ึงไดรับความเสี่ยงตออันตราย

– ผูวิจัยตองชี้แจงใหชัดเจนวาสวนใดของการรักษาเปนข้ันตอนการวิจัย สวนใดเปนการ
รักษามาตรฐาน

– จัดใหมีคาชดเชยการเดินทาง ตองชวยเหลือรับผดิชอบเมื่อเกิดอาการไมพึงประสงค



หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจยัในมนุษย

1. การเสนอโครงการวิจัย ตองไมขัดตอกฎหมาย ตองมนัีกวิจัยและผูรวม
วิจัยท่ีเพียงพอและมีความรู มีวัตถุประสงคชัดเจนแนนอน และผลงานทําวิจัยท่ีเพียงพอและมีความรู มีวัตถุประสงคชัดเจนแนนอน และผลงานทํา
ใหเกิดความรูใหมท่ีเปนประโยชน

2. การวิจัยในคนจะกระทําได เมือ่ไดรับความยินยอมโดยอิสระเปนลาย
ลักษณอักษร

3. ผูวิจัยตองชี้แจงใหผูยินยอมตนใหทดลองไดรับทราบถึงวิธีการหรอื3. ผูวิจัยตองชี้แจงใหผูยินยอมตนใหทดลองไดรับทราบถึงวิธีการหรอื
แผนงาน อันตรายท่ีอาจเกิด และสิทธิประโยชนท่ีพึงไดจากการวิจัย



หลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย(ตอ)

4. ผูวิจัยตองเลือกวธิีการวิจัยท่ีเสี่ยงอันตรายนอยท่ีสุดโดยเฉพาะ
ในเด็ก ผูสูงอายุ และหญิงมีครรภในเด็ก ผูสูงอายุ และหญิงมีครรภ

5. ผูวิจัยตองทําการวิจัยดวยความระมัดระวังตามมาตรฐาน
วชิาชีพแหงตน



ผลการพิจารณา

• รับรอง• รับรอง

• รับรองหลังจากปรบัปรงุแกไข

• ปรบัปรุงแกไข และนําเขาพิจารณาใหม

• ไมรบัรอง



ขั้นตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ผูวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับการพิจารณา

กลุมพัฒนาระบบบริการสขุภาพ 
พิจารณาตรวจเอกสาร

ไมครบตามหลักเกณฑ

เอกสารครบถวน

เสนอคณะกรรมการพิจารณา
(ใชระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห)

แจงผลการพิจารณา

รับรอง ออกหนังสือรับรอง
นักวิจัยแกไขและสงกลบั

รับรอง ออกหนังสือรับรอง
(ภายใน 1 สัปดาห)

รับรองหลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ปรับปรุงแกไขและนาํเขาพจิารณาใหม

ไมรับรอง ยื่นหนังสือใหม
(ภายใน 2 เดือน)

นักวิจัยแกไขและสงกลบั
(ภายใน 2 สัปดาห)

ออกหนังสอืรับรอง
(ภายใน 1 สัปดาห)

นักวิจัยแกไขและสงกลับ
(ภายใน 2 สัปดาห)

ออกหนังสอืรับรอง
(ภายใน 1 สัปดาห)

ออกหนังสือรบัรอง
(ภายใน 1 สัปดาห)



จํานวนจริยธรรมวิจัยในมนษุย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ผลการผลการ
ดําเนนิงาน

ระดับ
โรงพยาบาลโรงพยาบาล



จํานวนจริยธรรมวิจัยในมนษุย
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
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Clinic Clinic สนบัสนนุ Clinic ปฐมภมู ิ

ปัจจัยทํานายการจัดการตนเองใน
ผูป่้วยโรคไตเรื�อรังที�ไดรั้บการรักษา

ดว้ยการลา้งไตทางชอ่งทอ้ง                          
อยา่งตอ่เนื�อง

ประสทิธผิลของระบบการบรกิาร
สขุภาพฉุกเฉนิตอ่อาการางคลนิกิ
ในผูป่้วยที�มภีาวะพษิเหตตุดิเชื�อ

การศกึษาคณุภาพชวีติของ
ผูด้แูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืด

สมองในเขต                        
อําเภอพระนครศรอียธุยา

การศกึษาผลของโปรแกรม                             
การใหคํ้าปรกึษาดว้ยเทคนคิ

สมัภาษณ์เพื�อสรา้งแรงจงูใจและ
ความรว่มมอื ในพฤตกิรรมการลด
นํ�าหนักของพนักงานบรษัิทควอ
ลติี�คอนสตรัคชั�นโปรดกัสจํ์ากดั 

(มหาชน)

การรอดชวีติของผูป่้วยลําไสอ้ดุตัน
จากมะเร็งลําไสใ้หญ ่

ณ โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา

ปัจจัยคัดสรรที�สมัพันธก์บัภาวะ
ซมึเศรา้ ของผูส้งูอายโุรค

ซมึเศรา้                 ในเขตภาค
กลาง

พฤตกิรรมการดแูลตนเอง                            
อตัราการเกดิเยื�อบชุอ่งทอ้ง

อกัเสบและการตดิเชื�อชอ่งสาย
ออกในผูป่้วย                ลา้งไต
ทางชอ่งทอ้งแบบถาวร ที�ไดรั้บ

การดแูลตามมาตรฐาน

ผลของการดแูลแบบสหสาขา
วชิาชพีตอ่การฟื�นฟสูภาพของผูป่้วย                  

หลอดเลอืดสมองแตก

การศกึษาปัจจัยพหรุะดับที�มี
อทิธพิลตอ่ภาวะสขุภาพของ
ผูป่้วยภาวะ                หัวใจ

ลม้เหลว

ภาวะโภชนาการผูป่้วยวกิฤตที�ใช ้
เครื�องชว่ยหายใจใน                             

โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 
ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน๒๕๕๕             

ถงึเดอืนมนีาคม๒๕๕๖

ปัจจัยที�มคีวามสมัพันธก์บัการปฎบิตั ิ
หนา้ที�ของผูป่้วยภาวะหัวใจวาย               

ที�กลับมารักษาซํ�าในโรงพยาบาล

การทดสอบการทํางานของ
เครื�องกระตุน้กลา้มเนื�อดว้ยไฟฟ้า

สําหรับการฝังเข็ม (Electrical 
Muscle Stimulation For 

Acupuncture)

ผลของโปรแกรมสง่เสรมิ                            
การรับประทานอาหารอยา่ง

ปลอดภยัตอ่ความรูแ้ละการรับรู ้
ความสามารถแหง่ตนของญาติ

ผูด้แูล และความปลอดภยัในการ
รับประทานอาหารของผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมอง

ปัจจัยคัดสรรที�สมัพันธก์บัการนอน        
ไมห่ลับของผูป่้วยจติเภท



Clinic Clinic สนบัสนนุ Clinic ปฐมภมู ิ

การตรวจหาจลุนิทรยีแ์ละเชื�อวณัโรค
ในอากาศในแผนกที�มคีวามเสี�ยงสงู 
ของโรงพยาบาลในภาคกลางของ
ประเทศไทย

ความชกุของการเกดิพษิตอ่ตับหรอื
ไตของผูป่้วยในที�มสีาเหตจุากการ
ใชย้า สมนุไพร หรอืผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร

ปัจจัยที�มคีวามสมัพันธก์บัการ
เขา้ถงึบรกิารสขุภาพและ
คณุภาพชวีติในผูป่้วยขอ้เขา่
เสื�อม

บรกิารสาธารณสขุที�จําเป็น
สําหรับชาวไทยมสุลมิ : 
ชอ่งวา่งแหง่ระบบบรกิาร
สาธารณสขุไทย

ปัจจัยที�มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรม การใชต้ัวรับรว่มของเชื�อไวรัสเอชไอ แนวคดิการออกแบบ

วทิยานพินธ/์โครงการวจัิยใหมแ่ยกตามประเภทประจําเดอืนม.ค.-ธ.ค.58 

ปัจจัยที�มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรม
การป้องกันภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วย
โรคหลอดเลอืดหัวใจ

การใชต้ัวรับรว่มของเชื�อไวรัสเอชไอ
วใีนผูป่้วยเด็กที�ตดิเชื�อเอชไอวทีี�
ไดรั้บและไมไ่ดรั้บยาดา้นไวรัสมา
กอ่น

แนวคดิการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ของโรงพยาบาล

การพัฒนาระบบการดแูลทารกคลอด
กอ่นกําหนดโรงพยาบาล
พระนครศรอียธุยาและเครอืขา่ย

การศกึษาสภาวะของสมองและ
ความสําเร็จของการหยา่เครื�องชว่ย
หายใจในผูป่้วยบาดเจ็บสมองที�
ไดรั้บการหยา่เครื�องชว่ยหายใจ

โมเดลสมการโครงสรา้งความ
ตั �งใจคงอยู ่ในงานพยาบาล
วชิาชพีในโรงพยาบาลศนูย์
สงักดัสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ

การศกึษาปัจจัยการเกดิโรคประสาท
หเูสื�อมของพนักงานโรงงานเม็กเท็ค     
แมนูแฟ็คเจอริ�ง คอรป์อเรชั�น       แมนูแฟ็คเจอริ�ง คอรป์อเรชั�น       
(ประเทศไทย) จํากดั 

ความชกุและปัจจัยเสี�ยงของภาวะ
โลหติจางในหญงิตั �งครรภ ์
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา

ปัจจัยที�มอีทิธพิลตอ่คณุภาพชวีติที�มี
ความสมัพันธก์บัสขุภาพของผูป่้วย
ภาวะหัวใจลม้เหลว



Clinic สนบัสนนุ Clinic สนบัสนนุ Clinic อื�นๆ

การศกึษาเปรยีบเทยีบคา่อตัรา
การกรองผ่านไต (estimateed
glomerular filtration rate : 
eGFR) จากคา่อา้งองิ serum 

creatinine ที�วดัดว้ยวธิ ี
Enzymatic และ Jaffe Method 

Principles

ปัจจัยที�มคีวามสมัพันธก์บัการมา
รับการรักษาในโรงพยาบาลที�ใช ้

ระบบเครอืขา่ยการสง่ตอ่
ชอ่งทางดว่น                   

ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ระยะเฉียบพลัน

อตัราอบุตักิารณ์และปัจจัยที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบาดเจ็บจาก

การทํางานของพนักงานเก็บขยะ
ในโรงพยาบาลศนูยเ์ขตภาค

กลาง

ความตั �งใจลาออกของพยาบาล
วชิาชพีในโรงพยาบาลศนูย ์                                       
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ

วทิยานพินธ/์โครงการวจิยัใหมแ่ยกตามประเภทประจําเดอืนม.ค.-ม.ิย.59

Principles

การศกึษาทางเภสชัพันธศุาสตร ์                   
เพื�อการลดคา่ใชจ้า่ยทาง

การแพทยโ์ดยการใชย้าเฉพาะ
บคุคลระยะที�สอง

องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า
เชงิกลยทุธข์องผูป้ฏบิตัวิชิาชพี

กายอปุกรณ์ในประเทศไทย

การสํารวจความชกุของเชื�อเอช
ไอวดีื�อยาตา้นไวรัสในกลุม่ผูต้ดิ
เชื�อเอชไอวแีละผูป่้วยเอดสก์อ่น

เริ�มรับการรักษา

ผลของโปรแกรมการกํากบั
ตนเองตอ่พฤตกิรรมสขุภาพและ
สมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรยีน

โรคหดื

การจัดการบรกิารสําหรับ
ผูส้งูอาย ุกรณีศกึษา

โรงพยาบาลในสงักดักองทัพบก

ความชกุและปัจจัยที�มี
ความสมัพันธก์บัภาวะซมึเศรา้

ในผูส้งูอายอํุาเภอ
พระนครศรอียธุยา จังหวดั

พระนครศรอียธุยา

ปัจจัยที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับรู ้
คณุภาพบรกิารพยาบาลแผนก
ผูป่้วยนอกโรงพยาบาลเอกชน
แหง่หนึ�งในจังหวดันครราชสมีา

พระนครศรอียธุยา

การประยกุตพ์ทุธวธิคีดิแบบเรา้
กศุลเพื�อพัฒนาคณุภาพชวีติ

ของพยาบาลวชิาชพี

การตรวจสอบคณุภาพของ
เครื�องมอืประเมนิการ

เตรยีมพรอ้มรับภยัพบิตัสิําหรับ
พยาบาลวชิาชพี
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บทเรียนที่ไดจากการพัฒนางานจริยธรรมงานวิจัย

1. คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ไมมีความพรอมดานความรู 1. คณะกรรมการจริยธรรมวิจัย ไมมีความพรอมดานความรู 
ประสบการณ และเวลาการดําเนินงานในระยะแรก

2. บทความท่ีนําเสนอเขามา บางครั้งไมใชงานวิจัย แตเปนการ
รวบรวมผลงานพัฒนาคุณภาพ(CQI)ท่ีทําแลวมาเขียนเปนผลงาน

3. บทความไมกําหนดรปูแบบการวิจัยและสถิติไมเหมาะสม3. บทความไมกําหนดรปูแบบการวิจัยและสถิติไมเหมาะสม

4. ระยะเวลาการดําเนินการของกรรมการจริยธรรมไมเพียงพอ



• การสรางองคความรูในระดับพื้นท่ี จังหวัด และเขต อยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะตองานจริยธรรมงานวจัิย

การสรางองคความรูในระดับพื้นท่ี จังหวัด และเขต อยางตอเนื่อง
และยั่งยืน

• สรางเครอืขาย กรรมการจริยธรรมวิจัยในระดับจังหวัด ระดับเขต 
และระดับประเทศ

• สรางระบบการปรึกษา ในระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณท่ีี• สรางระบบการปรึกษา ในระดับกระทรวงสาธารณสุข กรณท่ีี
กรรมการจังหวัดไมสามารถประเมินผลการศกึษาได

• สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงาน จริยธรรมวิจัยระดับเขต 
และระดับกระทรวงอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง



ขอบคุณครับขอบคุณครับ


