
 

 

โครงการอบรมวชิาการ 
 เร่ือง “จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรการการปฏิบัต ิ” 

จดัโดย  ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะกายภาพบ าบดั  และ                                          
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

 
 
หลกัการและเหตุผล 

การท าวิจยัในมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการวิจยัทางคลินิก การวิจยัทางระบาดวิทยา การวิจยัทางสังคมศาสตร์ การ
วิจยัเก่ียวกบัวคัซีน การวิจยัเก่ียวกบัเน้ือเยื่อ การวิจยัทางมนุษยพ์นัธุศาสตร์ การวิจยัเก่ียวกบัเซลลสื์บพนัธ์ุ ตวัอ่อนและ
ทารกในครรภ ์จ าเป็นตอ้งยึดแนวปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมทั้งท่ีเป็นสากล เช่น Belmont Report ค าประกาศกรุงเฮลซิงกิ 
หรือปฏิญญาเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) และแนวปฏิบติัของประเทศไทย เช่น ค าประกาศสิทธิของผูป่้วย พ.ศ. 
2541 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2549 หมวด 9 พระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ขอ้บงัคบั แพทยสภาวา่ดว้ยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวช
กรรม เร่ือง การปลูกถ่ายเซลลต์น้ก าเนิดเพ่ือการรักษา พ.ศ. 2552 เหล่าน้ีถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีส าคญั ซ่ึงการท าวิจยัใน
มนุษยน์ั้นจะตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัโครงร่างการวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยก่์อน
การด าเนินการ ซ่ึงตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนกัวิจยัหรือบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทุกคนท่ีจะตอ้งรับรู้  เขา้ใจและตระหนกัถึง แนวทางปฏิบติัดา้นจริยธรรมการท าวิจยัในมนุษย ์เพ่ือ
ปกป้อง คุม้ครองสิทธิ ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั การรักษาความลบัและความเป็นอยู่ท่ีดีของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
หรือผูใ้หข้อ้มลูหรืออาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั 

ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ าบดั  และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์วิทยาลยั หลุยส์ ตระหนักถึงความส าคญัจ าเป็นดงักล่าว จึงไดร่้วมมือกนัจดัการอบรม “จริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย:์จากทฤษฎีสู่มาตรการการปฏิบติั”  เพ่ือสนบัสนุนใหน้กัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต อาจารย ์นกัวิจยัดา้นการพยาบาล
และกายภาพบ าบดั รวมถึงนกัวิจยัท่ีสนใจ เขา้ร่วมการอบรมเพ่ือน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและใชป้ระโยชน์ตั้งแต่เร่ิมตน้ใน
การเขียนโครงร่างการวิจยักระทัง่การด าเนินการวิจยัจนเสร็จส้ิน ลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูวิ้จยัให้เหลือนอ้ย
ท่ีสุด แต่พิทกัษสิ์ทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัใหม้ากท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ 
  1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้เก่ียวกบัแนวทางหรือหลกัเกณฑพ้ื์นฐานเร่ืองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ 
  2. เพ่ือใหท้ราบวิธีปฏิบติัในการเสนอโครงการวิจยัเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์
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วทิยากร  
  1.  รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ ปรีดา  ทศันประดิษฐ 
  2.  รองศาสตราจารย ์ดร. กญัญดา   ประจุศิลป 
  3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทรี   ชยัชนะวงศาโรจน ์ 
 4.  ดร.ชูเกียรติ     จากใจชน 
  5.  ดร.ดาเรศ       ชูศรี 
 
วทิยากรประจ ากลุ่ม 
  1.  ผศ.ดร.ผกาวลี   พุ่มสุทศัน ์
  2.  ผศ.สรายธุ         มงคล 
  3.  ดร.ชุติมา           แสงดารารัตน ์ 
  4.  ดร.อชัฌา             ช่ืนบุญ           
 
รูปแบบการอบรม 
  การบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบติั  (แบ่งกลุ่มยอ่ย) 
 
ผู้เข้าอบรม และค่าลงทะเบียน 
      -   รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมการอบรมฯ ท่ีสนใจทั้ง จากภายในและภายนอกวิทยาลยัเซนต์หลุยส์ จ านวน รวม 80 ท่าน 
ประกอบดว้ย อาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา และบุคคลท่ีสนใจ 
     -   ผูท่ี้ผา่นการอบรมจะไดรั้บ CNEU, PTCEU  และใบรับรองการผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการ “จริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย”์  (ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมโดยมีระยะการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80) 
 
ค่าลงทะเบียน 
ลงทะเบียนภายในวันองัคารที่ 30 มกราคม2561 ลด 10%   หลงัจากวันองัคารที่ 30 มกราคม2561 อนัค่าลงทะเบียนปกต ิ                                                                                                                         

คณาจารยว์ิทยาลยัเซนตห์ลุยส์   1,080          บาท             คณาจารยว์ิทยาลยัเซนตห์ลุยส์             1,200       บาท  
นกัศึกษาปริญญาโท / ศิษยเ์ก่า            900            บาท             นกัศึกษาปริญญาโท / ศิษยเ์ก่า            1,000       บาท 
 บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ                          1,620         บาท             บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ                           1,800       บาท 
 
 
   ***   ต ามที่ ระ บุ ไ ว้ ใน  ใบช าระ เงิน        ส่ งห ลักฐานการโอน เงิน ได้ที่   โท รสาร  : 02 -675 -5313                     

หรือ E-mail :  orawan@slc.ac.th *** 
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หน่วยงานและผู้รับผดิชอบ  
                ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ือง  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบ าบดัและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์ วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์  
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระวา่งวนัพฤหสับดีท่ี 22 – วนัศุกร์ท่ี 23 กมุภาพนัธ์  2561 
 
สถานที่ 
   ณ  หอ้งประชุม ศ.นพ. บุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารราชยัวิถี      วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์                       
    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์สามารถวางแผนการ
เสนอโครงการวิจยัท่ีปกป้องสิทธิ ความเป็นอยู่ท่ีดี และผลประโยชน์ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัหรือผูใ้ห้ขอ้มูลหรือ
อาสาสมคัร เพ่ือขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษยไ์ด ้ 
  2. เป็นแนวทางสนบัสนุนการผลิตผลงานวิจยับนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิและสวสัดิภาพของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการวิจยั 
  3. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ขา้อบรม ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาคุณภาพงานวิจยั   เชิงจริยธรรมต่อไป           
 
การประเมนิผล  

1. ใชแ้บบประเมินก่อนและหลงัการอบรม เพ่ือประเมินความรู้ เก่ียวกบัเน้ือหาการอบรม 
2. ใชแ้บบประเมินผล ประเมินกระบวนการด าเนินการอบรม  
3. การมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
ก าหนดการ 

การอบรมวชิาการ เร่ือง “จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์: จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัต”ิ 
ณ  ห้องประชุม ศ.นพ. บุญสม มาร์ตนิ ช้ัน 2 อาคารราชัยวถิี     วทิยาลยัเซนต์หลุยส์ 

******************************************** 
 

วนัพฤหัสบดทีี่ 22  เดอืน  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
 09.00 – 09.30 น.   กล่าวรายงานและช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการ 

     โดย ดร. ชูเกียรติ จากใจชน 
     ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
เปิดการอบรม  
     โดย อธิการบดี วิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

 09.30 – 10.30 น.   
   (1 ชัว่โมง ) 

การบรรยาย เร่ือง หลกัจริยธรรมการวิจยัพ้ืนฐานแนวทางระดบัชาติและ
นานาชาติและองคป์ระกอบ /  บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั 
     โดย   รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีดา   ทศันประดิษฐ 

 10.30 –10.45 น.   พกัรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 
 10.45 –11.15 น. 

    ( 30 นาที ) 
การบรรยาย เร่ือง “Informed consent, Privacy and Confidentiality” 
     โดย   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทรี    ชยัชนะวงศาโรจน ์

 11.15 –12.15 น. 
    (1 ชัว่โมง ) 

การบรรยาย เร่ือง “การวิจยัในกลุ่มประชากรท่ีมีความเปราะบาง” 
     โดย   ดร.ชูเกียรติ      จากใจชน 
 

 12.15 –13.15 น.    พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.15 –14.45 น. 

    ( 1ชัว่โมง 30 นาที ) 
การบรรยาย เร่ือง “ประเดน็ทางจริยธรรมท่ีส าคญั ในระเบียบวิธีการวิจยั” 
     โดย  รองศาสตราจารย ์ดร. กญัญดา    ประจุศิลป 

 14.45 –16.15 น. 
   ( 1 ชัว่โมง 30 นาที ) 

กรณีศึกษา (Case Study): ประชุมกลุ่มยอ่ย  
พร้อมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

( วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561   รวม จ านวน  5 ชัว่โมง 30 นาที ) 
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ก าหนดการ 

การอบรมวชิาการ เร่ือง “จริยธรรมการวจิยัในมนุษย์  จากทฤษฎีสู่มาตรฐานการปฏิบัต”ิ 
ณ  ห้องประชุม ศ.นพ. บุญสม มาร์ตนิ ช้ัน 2 อาคารราชัยวถิี    วทิยาลยัเซนต์หลุยส์ 

******************************************** 
 

วนัศุกร์ที่   23   เดอืน  กมุภาพนัธ์   พ.ศ. 2561 
 
 08.30 –09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

 09.00– 09:15 น. ทบทวนความรู้ของวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  2561 
     โดย ดร.ดาเรศ  ชูศรี 

 09:15–10:15 น. 
    (1 ชัว่โมง ) 

การอภิปราย เร่ือง “ประเดน็จริยธรรมการวิจยัท่ีไม่ผา่นการพิจารณา” 
     โดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชน และ ดร.ดาเรศ   ชูศรี 

 10:15 –10:30 น. พกัรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 
 10.30 –12:00 น. 

    ( 1ชัว่โมง 30 นาที ) 
การอภิปราย เร่ือง “กระบวนการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 
ศึกษาและขอ้สงัเกตในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัโครงการวิจยั จากคณะกรรมการ
จริยธรรมฯ  
     โดย ดร.ชูเกียรติ จากใจชน  และ   ดร.ดาเรศ    ชูศรี 
 

 12.00 –13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –13:45 น. 

    ( 45 นาที ) 
การบรรยาย เร่ือง “จริยธรรมนกัวิจยั การประเมินประโยชนต่์อความเส่ียงและ
ผลประโยชนท์บัซอ้น” 
     โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ปรีดา ทศันประดิษฐ 

 13:45 -15.00 น. 
    (1 ชัว่โมง 15 นาที ) 

กรณีศึกษา (Case Study) ประชุมกลุ่มยอ่ย  
พร้อมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

 15.00 – 15.30 น. พิธีมอบประกาศนียบตัร 
( วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ รวมเวลา 4 ชัว่โมง 30นาที ) 
( รวมจ านวน เวลาทั้งหมด 10 ชัว่โมง ) 
 

********************************************************* 
หมายเหตุ : ก าหนดการสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


