
ผลสมัฤทธ์ิและแผนการพฒันาคณุภาพและระบบบริหารจดัการ 
งานจริยธรรมการวิจยัเก่ียวกบัมนุษย ์กสธ. 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

นพ. ภษูติ  ประคองสาย 
ทีป่รกึษาระดบักระทรวง นายแพทยท์รงคณุวฒุดิา้นสง่เสรมิสขุภาพ 

 
การประชุมส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ครัง้ที ่๔ / ๒๕๖๓ 

หอ้งประชุมชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ตกึส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
วนัที ่๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 



เป้าหมายการพฒันาคณะกรรมการ EC ของ กสธ. 

1. เกดิการพฒันาคณุภาพและระบบ
บรหิารจดัการงานจรยิธรรมการวจิยั
เกีย่วกบัมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข 
อยา่งยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ  

2.   คณะกรรมการ EC ทุกระดบัของ
กระทรวงสาธารณสขุ ไดร้บัการพฒันา
ใหเ้ขา้สูม่าตรฐานทัง้ระดบัประเทศ 
และมาตรฐานระดบัสากล  
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 สนบัสนุนให ้EC/IRB ในโรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลทีม่ศีนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษา ไดก้ารรบัรองมาตรฐานระดบัประเทศ 
(NECAST) และ ระดบันานาชาต ิ(SIDCER/FERCAP recognition) 

 สนบัสนุนให ้EC/IRB ในโรงพยาบาลทีม่ศีนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษาเป็น Regional 
IRB  เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่ง EC/IRB ใหเ้ป็นภาคเีครอืขา่ย เพิม่
ประสทิธภิาพการพจิารณางานวจิยัทีเ่ป็น multi-site clinical trial research  

พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการ EC และนกัวจิยัใหเ้ป็นมอือาชพี  

นโยบายการด าเนินงานจริยธรรมการวิจยัในมนุษยก์ระทรวงสาธารณสขุ 



ยทุธศาสตร ์3 ด้านเพ่ือการพฒันาคณุภาพและงาน EC กสธ. 
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1. Governance - ปรบัปรงุประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการงาน
จริยธรรมการวิจยัเก่ียวกบัมนุษย ์(EC) กระทรวงสาธารณสขุ 

2. Quality -พฒันาและยกระดบัคณุภาพมาตรฐานคณะกรรมการ EC 
ของกระทรวงสาธารณสขุ   

3. Partnership & networking - สร้างและพฒันาระบบเครือข่ายงาน
จริยธรรมการวิจยัเก่ียวกบัมนุษย ์(EC) กระทรวงสาธารณสขุ   



 โรงพยาบาลศนูย ์๒ แหง่ของ สป.สธ. ไดก้ารรบัรองมาตรฐานระดบัประเทศ 
(NECAST) และ ระดบันานาชาต ิ(SIDCER/FERCAP Recognition) 

๑) โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์ และ ๒) โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี 

ผลสมัฤทธ์ิในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑)  



ผลสมัฤทธ์ิในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒) 
Self assessment ศกัยภาพและความพร้อมของคณะกก. EC กสธ. 
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ผลสมัฤทธ์ิในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓)  

• ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ รวมทั้งโครงสร้างการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
EC ใน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
และส านักตรวจราชการเขตสุขภาพ  

• หารือแนวทางการจัดเก็บ submission fee และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

• พัฒนาต้นแบบ (template) การจัดท า SOP ของคณะกรรมการ EC 
    ของหน่วยงานในสังกัด สป. สธ. 
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ทิศทางการพฒันางาน EC กสธ.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔  

• ยกระดับมาตรฐานของคณะกรรมการ EC ของทุกโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป และ สสจ. ที่มีศักยภาพและความพร้อม 
o    เป้าหมายโรงพยาบาลศูนย์ ๕ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

• การขอรับรอง EC แบบหลายสถาบันพร้อมกัน (central or joint 
EC) และ expedited review เพื่อสนับสนุนงานวิจัยแบบ multi-
centers clinical trial research,  

• สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคณะกรรมการในระดับ
บุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ  

• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และ tracking system  
• แก้ไขกฏระเบียบทางด้านการเงิน 
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การจดัตัง้ Central (Joint) EC  
ส าหรบั multi-site clinical trail research ใน กสธ. 

วัตถุประสงค์ 

• เพิ่มประสทิธิภาพ ลดความซ า้ซ้อน (streamlining) และลดระยะเวลา ในการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัเก่ียวกบัมนษุย์ 

• พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั (harmonizing) 

• สร้างกระบวนการมีสว่นร่วม (participatory approach) และการท างานเป็น
เครือข่าย (networking) ของคณะกรรมการ EC กระทรวงสาธารณสขุ 



13 คณะ 10 คณะ 16 คณะ 24 คณะ 15 คณะ 9 คณะ 

สสจ./รพ. 
10 คณะ 

สสจ./รพ. 
8 คณะ 

ศนูย ์พ. 
5 คณะ 

สสจ./รพ. 
8 คณะ 

ศนูย ์พ. 
2 คณะ 

สสจ./รพ. 
15 คณะ 

ศนูย ์พ. 
1 คณะ 

สสจ./รพ. 
21 คณะ 

ศนูย ์พ. 
3 คณะ 

สสจ./รพ. 
9 คณะ 

ศนูย ์พ. 
6 คณะ 

สสจ./รพ. 
5 คณะ 

ศนูย ์พ. 
4 คณะ 

13 คณะ 

สสจ./รพ. 
12 คณะ 

ศนูย ์พ. 
1 คณะ 

 8 คณะ 

สสจ./รพ. 
 4 คณะ 

ศนูย ์พ. 
4 คณะ 

 8 คณะ 

สสจ./รพ. 
 7 คณะ 

ศนูย ์พ. 
2 คณะ 

สสจ./รพ. 
 8 คณะ 

สสจ./รพ. 
10 คณะ 

ศนูย ์พ. 
6 คณะ 

ศนูย ์พ. 
4 คณะ 

 
EC ระดบักระทรวงสาธารณสขุ  

(กรมการแพทย)์ 
 

ERC ระดบักรมวิชาการและ
หน่วยบริการเฉพาะทาง 

ศนูย ์พ. 
5 คณะ 

15 คณะ  9  คณะ 15 คณะ 24 คณะ 16 คณะ 10 คณะ 13 คณะ 

13 คณะ 8 คณะ 9 คณะ 14 คณะ 14 คณะ 

เขต 2 เขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 

เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

แผนการด าเนินงานพฒันา EC สป.สธ. ระดบัเขตสขุภาพ 

เป้าหมาย 
Level 1 : EC ของ สสจ. /  
Level 2 : EC ของ รพศ./รพท. ท่ีไม่มีศนูยแ์พทยศ์าสตรศึ์กษา / วพบ. / วสส. 
Level 3 : EC ศนูยแ์พทยศ์าสตรศึ์กษา : 37 คณะ รวมรพศ.ขอนแก่นท่ีผา่นมาตรฐาน SIDCER/FERCAP recognition 
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โครงสร้างการด าเนินงาน EC ระดับจังหวัด 

REC ระดับจังหวัด 

REC ประจ า วพบ./วสส. REC ประจ า รพศ./รพท. REC ประจ า สสจ. 

โครงการวิจัยของบุคลากรในสังกัด - โครงการวิจัยด้านการแพทย์ 
- อวช.,R2R ของบุคลากรในสังกัด 
- โครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 

-โครงการวิจัยด้านสังคมฯ,มนุษย์ศาสตร์ 
- อวช., R2R  
  (สสจ.,รพช.,รพ.สต.) 

- แลกเปลี่ยนบคุลากรเปน็คกก. 
- ส่งต่อโครงการวิจัยตามศักยภาพ 

- แลกเปลี่ยนบคุลากรเปน็คกก. 
- ส่งต่อโครงการตามศักยภาพ 



12 

Thank you for your attention 


