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ความเปนมาของ FERCIT 
• “สถาบันหลายแหงมีหลักเกณฑและขอกําหนดท่ี

แตกตางกันหลากหลาย ทําใหเกิดความลําบากแก
นักวิจัยท่ีเสนอโครงการเขารับการพิจารณา โดยเฉพาะ
การศึกษาในลักษณะสหสถาบัน เกิดความไมสะดวก
และเสียเวลาโดยใชเหตุ...” 

• “ผูแทนคณะกรรมการจริยธรรมจากสถาบัน
แพทยศาสตรตาง ๆ และกระทรวงสาธารณสุข จึง
เห็นสมควรกอตั้ง FERCIT เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 
2543...” 
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จาก สรุปผลการดําเนินงานชมรมฯ  2543-2545 



วัตถุประสงค 
1. สงเสริมและพัฒนาการคุมครองศักด์ิศรี สิทธิ ความ

ปลอดภัย และความเปนอยูท่ีดีของอาสาสมัครวิจัยใน
คน 

2. สงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลดานจริยธรรม
เกี่ยวกับการวิจัยในคนในประเทศไทย 

3. แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของกรรมการท่ี
ดูแลดานจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน 

4. ประสานงานกับนานาประเทศในเรื่องการดูแลดาน
จริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน 
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2543-2545 
ศ.นพ.เอนก อารพีรรค ประธาน 
นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานฝายวิชาการ 
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร รองประธานฝายบริหาร 
ศ.นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร ประชาสัมพนัธ 
รศ.พอ.หญิง อาภรณภิรมย เกตุปญญา เหรัญญิก 
รศ.โสภิต ธรรมอารี เลขานุการ 
นพ.สิริวัฒน อนันตพันธุพงศ ผูชวยเลขานุการ 
รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ, ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริ
กุล, ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท, ศ.นพ.สุจินต อึ้งถาวร, 
พญ.สมบูรณ เกียรตินันท, ศ.พญ.สุมาลี นิมมานิตย 

กรรมการกลาง 
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สถานภาพปจจบุนั 

• ไมเปนนิติบุคคล  
• ไดรับเงินบริจาคจากคณะ/สถาบัน 
• กรรมการทาํงานดวยการอุทศิเวลา

นอกเหนือจากภาระงานประจํา 
• กรรมการมีความรูและประสบการณ 
• ความเห็นของคณะกรรมการเปนอิสระ 
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Approaches toward vision 
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Back to 2543 

1. ใหมีเกณฑมาตรฐานระดับชาติ 
– เกณฑพิจารณาจริยธรรม 
– แนวทางการดําเนินการเพ่ือปฏิบัติ

อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
2. ใหมี EC ที่มีความรู

ความสามารถและทํางานอยางมี
ระบบมีประสทิธิภาพ 

3. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
กลุมกิจกรรมดานพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
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เอกสารประกอบการประชุม ThaiTECT คร้ังท่ี 3 วันท่ี 19-20 .ค. 2545 

Presenter
Presentation Notes
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในส่วนที่ FERCIT รับผิดชอบ 



กิจกรรม ผลลพัธ 
รางเกณฑจริยธรรม แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน 

2545, 2550 
ใหคําแนะนําการจัดตั้ง, 
ฝกอบรม, จัดประชุมสัมมนา EC 

เปนวิทยากรฝกอบรมตลอดป  
 

ประชาสัมพันธ FERCIT FERCIT Newsletter 4 เลม/ป 
FERCIT web site 

ประสานงานกับคณะแพทย และ
สถาบันตาง ๆ เพื่อรับรอง
สถานภาพของ FERCIT 

มีการสนับสนุนจากคณะแพทย 
และสถาบันท้ังการเงิน และการ
สงบุคลากรรวมเปนกรรมการ 
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Since then… 
• มีสวนรวมในการกอตั้งและการดําเนินการของ JREC 
• ในป พ.ศ. 2550 มีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการรวม

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย ขึ้นโดยความ
รวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร และ
สถาบันที่มีการวิจัยในมนุษย โดยมีวัตถุประสงค “เพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยที่เปนพหุสถาบัน เพื่อใหโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับหลายสถาบันสามารถเร่ิมอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม
ซํ้าซอนสิ้นเปลืองทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
พิจารณาการทําวิจัยในคน ใหมีมาตรฐานสากลเปนที่ยอมรับ
จากหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ”  
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คัดลอกจาก www.jrecthai.org เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2550 



At the present 

• 2555-6 เขารวมปรับปรุง JREC -> CREC 
– เปนคณะทํางานพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
(CREC) 

– ผลักดันการปรับปรุงคณะกรรมการมูลนิธิสงเสริม
การวิจัยในคนในประเทศไทย 

– ประสานงานการดําเนินการของ CREC 
– เปนกรรมการ CREC 
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จัดทํา guidelines/ recommendations 

• Achieving Guidance in 
Clinical Trial Safety 
Information among 
Stakeholder 

• Draft Guidance for 
Research Involving 
Children 
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เปนศูนยกลางความรู 

• รวมเปนอนุกรรมการราง พ.ร.บ.การวิจัยใน
มนุษย 

• รวมใหความเหน็ในรางประกาศ อย. เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการอนุญาตใหนํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 

• รวมจัดระบบการรับรองมาตรฐาน ของ วช. 
(NECAST) 
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The Road Ahead 
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Core competency- 
Knowledgeable in human 
research ethics 

Partners, 
collaborator, 
stakeholders 

Core value- 
Devote, networking 

Provide knowledge through seminar, 
conference, meeting, training, policy 
making 

Develop guidance 

Promote EC 
development and 
accreditation 



Thank you for your attention 

14 


	Approach toward vision
	ความเป็นมาของ FERCIT
	วัตถุประสงค์
	2543-2545
	สถานภาพปัจจุบัน
	Approaches toward vision
	Back to 2543
	Slide Number 8
	Since then…
	At the present
	จัดทำ guidelines/ recommendations
	เป็นศูนย์กลางความรู้
	The Road Ahead
	Thank you for your attention

