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การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในวิทยาเขตบางกอกนอย มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 
ณ หองประชุมหมอมหลวงบัว กิติยากร ช้ัน 15 อาคารศูนยโรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

---------------------- 
1.  ความเปนมา 

แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน มีหลักการสําคัญ คือ การปกปองศักด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดี 
ตลอดจนใหความเคารพในความเปนคนของผูเขารวมในโครงการวิจัยหรืออาสาสมัคร ผูวิจัยจึงจําเปนตองทราบถึงขอจริยธรรม 
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการทําวิจัยในหนวยงานที่จะดําเนินการวิจัยในประเทศ รวมถึงขอกําหนดที่เปนสากล และ
สุดทายตองดําเนินการเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมคุณภาพงานวิจัย ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนนักวิจัย 
และนักวิชาการระดับสูงที่มีความรูและคุณธรรม สามารถผลิตงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงเช่ือถือไดเปนประโยชน 
และที่สําคัญผูวิจัยตองมีจิตสํานึก มีคุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัย ทั้งในระหวางกําลังศึกษา และเม่ือสําเร็จการศึกษา
ไปแลว นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจึงตองผานการเรียนการสอนหรือการอบรมเร่ืองจริยธรรมการวิจัยในคน  

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยทางคลินิก ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลวาดวย 
Good Clinical Practice (GCP) ที่ใหความสําคัญอยางมากกับการคุมครองสิทธิ ศักด์ิศรี ความปลอดภัย และความเปนอยู ที่ดี
ของอาสาสมัครและผูปวยที่เขารวมการวิจัย จึงไดจัดการอบรมเร่ือง "จริยธรรมการวิจัยในคน" เพื่อใหความรูเก่ียวกับหลักการ
จริยธรรมการวิจัยในคน สงเสริมการศึกษาวิจัย และการทดลองในคน ใหเปนไปตามขอบังคับแพทยสภา และถูกหลักจริยธรรม
การวิจัยในคน แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2.  วัตถุประสงค 
 โครงการการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีจุดประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อใหอาสาสมัครและผูเขารวมในการวิจัย ไดรับการปกปองศักด์ิศรี สิทธิ ความปลอดภัยทั้งรางกาย จิตใจและ
จิตวิญญาณ 

2. เพื่อใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เขาใจหลักการจริยธรรมการวิจัยในคน 
3. เพื่อใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สามารถทําการวิจัยไดอยางถูกหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 
 

3.  คณะกรรมการดําเนินการ 
 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

5.  วิทยากร  
คณาจารยและวิทยากรผูเช่ียวชาญ ซ่ึงไดรับการรับรองหลักสูตรจากบัณฑิตวิทยาลัย 
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6.  ระยะเวลาจัดโครงการ 
 จัดการอบรม 1 คร้ัง ตอป ประกอบดวยการบรรยายและตอบคําถาม 

 ปการศึกษา 2553 จัดอบรมใน วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 
 

7.  สถานที่ 
 ณ หองประชุมหมอมหลวงบัว กิติยากร ช้ัน 15 อาคารศูนยโรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล บางกอกนอย กรุงเทพ 10700 
 

8.  คุณสมบัติและจํานวนผูเขาประชุม 
 -  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะในวิทยาเขตบางกอกนอย 
  -  อาจารย  นักวิจัยผูสนใจ (ถามีทีว่าง) 
 -  จํานวน 150 คน 
 -  คาสมัครเขาอบรม คนละ  500 บาท สําหรับผูเขาอบรมนอกวิทยาเขตบางกอกนอย 
 

9.  งบประมาณ จากเงินรายไดคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

10. การประเมิน 
1. จํานวนผูเขารับการอบรมครบทุกหัวขอ และไดรับประกาศนียบัตร 
2. การประเมินความพึงพอใจ หลังจบโครงการการอบรมฯ 
3. ติดตามจากคุณภาพของโครงการวิจัยที่สงมาขอรับการรับรองจากกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 

11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของหลักการจริยธรรมการวิจัยในคน 
2. ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
3. เขียนโครงรางการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ไดอยางถูกตองเหมาะสมและไมลาชา 
4. ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองหลักจริยธรรมการวิจัยในคน ในการวิจัยของตน 

 

12. การรับสมัคร 
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะในวิทยาเขตบางกอกนอย แจงรายนามผูสมัคร

เขารวมโครงการการอบรมฯ มาที่คุณปยพร สุทธิทรัพย งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกอดุลยเดชวิกรมช้ัน 6 โทรศัพท 02 419-6433 หรือ E-mail: sipiyaphon@mahidol.ac.th 
ภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2553 รับจํานวนจํากัด (150 ทาน) ทั้งนี้ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาตอเนื่อง จะแจงยืนยัน
การไดรับเขารวมฝกอบรมโดยเร็วที่สุด 

ผูที่เขารวมอบรมครบทุกหัวขอ จะไดประกาศนียบัตรรับรอง (Certificate) จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
เพ่ือรับรองการผานการอบรมดานจริยธรรมการวิจัยในคน ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตาราง การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในวิทยาเขตบางกอกนอย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม 2553 
ณ หองประชุมหมอมหลวงบัว กิติยากร ช้ัน 15 อาคารศูนยโรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

 
เวลา เรื่อง ผูบรรยาย 

07:30 - 08:15 ลงทะเบียน  
08:15 – 08.30  พิธีเปด 

 ประธานคณะ กก.จริยธรรมการวิจัยในคน กลาวตอนรับ 
คณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ประธานคณะ กก.จริยธรรมการวิจัยในคน 

08:30 – 9:10 
(Lecture 1) 

หลักจริยธรรมการวิจัยในคน   
 The Declaration of Helsinki, The Belmont Report 
 หนาที่และจรรยาบรรณนักวิจัย 
 สวนประกอบและหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
 การวิจัยในคนที่ตองขอการรับรองดานจริยธรรม 

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล 

09:10 – 09:50 
(Lecture 2) 

ความสําคัญของหลักจริยธรรมการวิจัยในคนตอ  Research 
Methodology 

 ช่ือเร่ือง (Title) 
 หลักการและเหตุผลของการทําวิจัย (Rationale) 
 การออกแบบงานวิจัย (Study design)  
 ขนาดตัวอยาง (Sample size) และสถิติ (Statistics) 

รศ. พญ.ศิริพร ปติมานะอารี 

09:50 – 10:00 อาหารวาง  
10:00 – 10:40 
(Lecture 3) 

ความรับผิดชอบของผูวิจัย 
 ความจําเปนที่ตองขอการรับรองจากกรรมการจริยธรรมฯ 
 การคํานึงถึง Vulnerable subjects, Conflict of interest 
 Research-related injuries 
 กฎหมายกับการวิจัย 

ศ. แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
 
 

10:40 – 11:20 
(Lecture 4) 

Ethical issues ที่สําคัญ 
 Recruitment process 
  Participant information sheet 
 Informed consent & Assent 

ศ. พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี 

11:20 – 12:00 
(Lecture 5) 

หลักจริยธรรมการวิจัยในการศึกษาดานสังคมศาสตร 
 วิธีการใช Questionnaire ที่ถูกตอง 
 การดําเนินการเก็บขอมูล 
 การสรุปผล การศึกษาดานสังคมศาสตร 

รศ. ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน 
 

12:00 -13:00 อาหารกลางวัน  
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เวลา เรื่อง ผูบรรยาย 
13:00 – 13:40 
(Lecture 6) 

Ethical Issues in Biomedical Research    ผศ. พญ.สมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล 
 

13:40 – 14.20 
(Lecture 7) 
 

Practical point ในการขอรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
 การกรอกใบสมัครขอรับการรับรองของกรรมการจริยธรรมฯ 
 การแจงผลและการปรับปรุงแกไข 
 การติดตามหลังจากผานการรับรอง 

คุณศุภกานต เข็มเงิน 
 

14:20-15:00 
(Lecture 8) 

งานวจัิยเพ่ือวิทยานิพนธที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับ
บัณฑิตศึกษา 

ศ. นพ.ชัยรัตน  ฉายากุล 

15:00 – 15.30 ตอบขอซักถาม จากผูเขารวมประชุม ทํา Post-test  
และปดการอบรม 

 ศ. นพ.ชัยรัตน ฉายากุล  
รองคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา 
 ศ. พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี  
ประธานคณะ กก.จริยธรรมการวิจัยในคน 
 คุณศุภกานต เข็มเงิน  
หัวหนาสํานักงานคณะ กก.จริยธรรมฯ 

15.30 อาหารวาง  
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