โครงการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมสาหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทางานวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต ธรรมอารี และคณะ
วันที่ 29 เดือน กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 1-702 และ 1-705 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


1. หลักการและเหตุผล
ความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดจากการวิจัยและ
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการทาวิจัยในคน การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนต้องถือเอาความอยู่ดี ของอาสาสมัครเป็นสิ่งสาคัญก่อนความ
สนใจทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน เพื่อให้เข้าใจสาเหตุ
พยาธิกาเนินของโรค ศึกษาความชุก อุบัติการณ์ พัฒนาการป้องกันการวินิจฉัย กระบวนการรักษา การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การทาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น นอกจากนี้การทาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคน แม้ว่าไม่มีการใช้สิ่งแทรกแซงที่อาจทาให้เกิดอันตรายต่ออาสาสมัคร แต่การศึกษาวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสารวจ ก็อาจทาให้ เกิดความเสี่ยง หรือผลกระทบต่ออาสาสมัครทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม จิตใจ อาจก่อให้เกิดตราบาปต่ออาสาสมัคร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอาสาสมัครวิจัยเป็นภาระที่ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบ
เสมอ ผู้ทาการวิจัยจะต้องปกป้องชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว และความมีศักดิ์ศรีของอาสาสมัคร
จากเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จึงได้
กาหนดเป็นโครงการพัฒนาเฉพาะด้านนี้ เพื่อให้มีระบบ ระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนนักวิจัย ได้ทราบหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลัก
สากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้ องกับคนให้ปฏิบัติตามหลักการทาวิจัยที่ดี โดยคานึกถึงสิทธิ
ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร สอดคล้องกับคาประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) โดยใช้หลักสูตร
การอบรมที่เป็นมาตรฐานนานาชาติ
2. วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณา
ด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ
กระบวนการขอความยินยอม ผู้เข้าร่วมการวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดี ในการทา
วิจัย และวิธีดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐาน
2. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถพัฒนาการศึกษาวิจัยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิตมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรด้วยตนเอง
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3. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับ
ระดับหลักสูตร
: ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับคณะ/สถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. วิธีการดาเนินการ
1. การบรรยาย /อภิปรายกลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒดิ ้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
5. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้อง 1-702 และ 1-705 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
6. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิต และบุคคลผู้สนใจ จานวน 100 คน
7. วิทยากรและผู้ดาเนินรายการ
วิทยากร
1. รศ.ภญ.โสภิต ธรรมอารี
2. รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์
3. ศ.เกียรติคุณ นพ.ทวิป กิตยาภรณ์
4. คุณณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสง
ผู้ดาเนินรายการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์และบุคลากรผู้เข้า ร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ทอี่ าสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความ
ยินยอม ผู้เข้าร่วมการวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทาวิจัย และวิธีดาเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งๆ ขึ้นไป
2. อาจารย์และบุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอด จนได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
3. อาจารย์และบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมได้รับใบรับรอง (Certificate) ผ่านการอบรม และได้เป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
9. การประเมินผล
จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมในแต่ละครั้ง เพื่อพัฒนาการ
จัดอบรมให้ดียิ่งขึ้น
10. ดัชนี/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 80% ของจานวนที่ตอบรับ
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก/ดี หรือ คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4.00 คะแนน
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-7915687 โทรสาร 02-7915689 E-mail: rsurri@rsu.ac.th
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กำหนดกำรอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอำจำรย์ และนักศึกษำที่ทำงำนวิจัย
เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1-702 และ 1-705 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์
********************************************
เวลำ 08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน ณ ห้อง 1 – 702 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์
08.30 – 09.00 น.
กล่ำวเปิดกำรอบรม โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของการวิจัยของประเทศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ด้านมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์”
09:00 – 12:00 น.

บรรยำยหลักจริยธรรม

(หัวข้อละ 45 นาที)

1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย รศ.โสภิต ธรรมอำรี
2. กระบวนการขอความยินยอม โดย รศ.นพ.ปรีดำ ทัศนประดิษฐ์
3. การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และการรักษาความลับ โดย รศ.โสภิต ธรรมอำรี
4. การประเมินประโยชน์ต่อความเสี่ยง โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ทวิป กิตยำภรณ์

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น.

ห้องที่ 1 สัมมนำกลุ่มวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ (1-702 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์)
1. จริยธรรมการวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
2. ประโยชน์ทับซ้อนในการวิจัย
3. ทาไมต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ทวิป กิตยำภรณ์ และ รศ.โสภิต ธรรมอำรี
ห้องที่ 2 สัมมนำกลุ่มวิจัยทำงด้ำนสังคมศำสตร์ (1-705 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์)
1. จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
2. ประโยชน์ทับซ้อนในการวิจัย
3. ทาไมต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
4. เส้นทางลัดเพื่อขอรับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในมนุษย์
โดย รศ.นพ.ปรีดำ ทัศนประดิษฐ์ และ ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศำโรจน์

หมำยเหตุ

1. เวลาในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

สำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยำยน 2560

https://goo.gl/H5KzSu

า
ข
ณ
ุ
ค
.
.
ว
ย
ี
ด
เ
ด
ิ
น
ย
า
่
ง
ง
อ
ร
บ
ั
ร
บ
ใ
ี
ม
การ
งานวิจัยที่ใชคน ทั้งภายใน ภายนอก เชน ถามความคิดเห็น
จากแบบสอบถาม การทดสอบการรักษาโรคตางๆ ฯลฯ
#ทางลัดของการไดใบรับรอง
ศาสตราจารย เกียรติคุณ นพ.ทวิป กิตยาภรณ
รองศาสตราจารย โสภิต ธรรมอารี
รองศาสตราจารย นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน
ลงทะเบียนออนไลนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ >>

29, 2017 สถาบันวิจัย..จัดอบรมเพื่อใหเขาใจทุกเรื่อง
September โดยผูเชี่ยวชาญมากดวยประสบการณ...
Room 1-702 1-705 Time 08.30 - 16.00 น.

