
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รางวัลดีเด่น CQI ปี 2560 

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 

1.1 ช่ือภาษาไทย การพัฒนาประสิทธิภาพการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ  Improvement Efficiency of Human Research Ethics Committee 
Process 

2. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
3. ปีท่ีด าเนินการ 2559-2560 
4. ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ กระบวนการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
5. เป้าหมาย :  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 เพื่อพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
 

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
6.1 เป้าหมายหลกั  : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
     ผลลัพธ์ที่คาดหวัง :  จ านวนงานวิจัยผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์   
6.2 สถาบันราชานุกูล เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมทิี่ให้บรกิารแก่ผูบ้กพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญา มีวิสัยทัศนเ์ป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านพัฒนาสติปญัญาในระดบัประเทศ การพฒันาหน่วยงานสู่
ความเป็นเลิศนั้น จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพฒันาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  

การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมรีะบบ  เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย  โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรบัในศาสตร์แตล่ะศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (คณะท างานยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัย
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2540) การวิจัยเป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะช่วยให้องค์กรพฒันาได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ  

สถาบันราชานุกลู มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างทีร่ับ
การรกัษาของสถาบันราชานุกูล ให้บุคลากรมีความตระหนกัด้านจริยธรรมการวิจัย แต่ยังมีนักวิจัยจ านวน
น้อยที่เห็นความส าคัญของจริยธรรมการวิจัย  ด าเนินงานวิจยัโดยไม่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ประกอบกบั คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยไม่ได้รบัการพฒันาศักยภาพในการพจิารณาจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่สง่ผลใหก้ระบวนการพจิารณาอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สถิติการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ปงีบประมาณ 2557-2559 ดังนี้ 

 

หัวข้อ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 
โครงการวิจัยทีเ่สนอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 20 เรื่อง 5 เรื่อง 5 เรื่อง 
โครงการวิจัยทีผ่่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 16 เรื่อง  5 เรื่อง 3 เรื่อง 
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กราฟแสดงจ านวนโครงการวิจัยท่ีเสนอคณะกรรมการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

และผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

จากกราฟ พบว่า มีจ านวนโครงการวิจัยที่เสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยล์ดลง และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไม่ครบทุก
โครงการวิจัย  สถานการณ์ดังกล่าว สามารถสรุปปัญหาของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้
ดังนี้  

1) คณะกรรมการไม่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  
2) บุคลากรขาดความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยและกระบวนการด าเนินงาน  
3) คณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีความเห็นที่หลากหลาย ผู้วิจัยต้อง
ปรับแก้ข้อมลูมาก 
4) การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ใช้ระยะเวลานาน 
งานพัฒนาวิจัย เห็นความส าคัญของมาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในการ

พิทักษ์สทิธิของกลุ่มตัวอย่าง และพัฒนากระบวนการพจิาณาจริยธรรมการวิจัยให้ได้มาตรฐาน จงึได้
พัฒนาประสิทธิภาพของการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย การพัฒนาคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษยส์ าหรับบุคลากร พัฒนา
กระบวนการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
   1) ประชุมคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ปีละ 1 ครั้ง 
   2) กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยมนุษย์มอบให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านเป็นผู้

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ภายใน 2 สัปดาห์ สง่ผลใหม้ีความเห็นทีห่ลากหลาย นักวิจัยต้องปรบัแก้ข้อมลูมาก 
และระยะเวลาการส่งผลการพจิารณาช้ากว่าก าหนด นักวิจัยเกิดความท้อแท้ในการท างานวิจัยต่อ หลีกเลี่ยง
กระบวนการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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  7.1.2 ประเด็นปัญหาและปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
ประเด็นปัญหา สาเหตุ / ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการไม่ได้พฒันาศักยภาพด้าน
จริยธรรมอย่างต่อเนือ่ง  

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ บุคลากรไม่
มีความตระหนกัในการพฒันาศักยภาพด้านจริยธรรม
การวิจัย ประกอบกับมีภาระงานมาก  
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ขาดแผน 
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละป ี
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) ได้แก่ 
อบรมพร้อมกันหลายที่ จึงต้องเลือกอบรมทีส่ าคัญ  

ประเด็นที่ 2 บุคลากรขาดความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัย
และกระบวนการด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ นักวิจัยไม่
สนใจ และขาดความตระหนักด้านจริยธรรมการวิจัย 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ การ
ประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึง จะทราบเฉพาะผู้ทีม่าติดต่องาน
พัฒนาวิจัยเท่านั้น  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) ได้แก่ 
ไม่มีระบบ Intranet ไม่มีการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 

ประเด็นที่ 3 ระยะเวลาในการพจิารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์นานมาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ นักวิจัย
พร่องความรู้ในการเขียนโครงร่างการวิจัย 
คณะกรรมการมีภาระงานมาก 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ไม่มีการ
ติดตามผลการพจิารณาใหส้่งตามก าหนด 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) ได้แก่ มี
งานอื่นที่ส าคัญกว่า คอมพิวเตอรเ์สีย หาเอกสารไม่พบ 

7.2 วิธีการแก้ไขปัญหา  
ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

ประเด็นที่ 1 
คณะกรรมการไม่ได้
พัฒนาศักยภาพด้าน
จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพือ่
วิเคราะหป์ัญหาและแนวทางการ
พิจาณาจรยิธรรมการวิจัย 
- ส่งคณะกรรมการเข้าร่วมการ
อบรมด้านจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
- ก าหนดให้คณะกรรมการทุกท่าน

ต.ค.59-
ก.ย.60 

- คณะกรรมการไดร้ับ
การอบรมด้าน
จริยธรรมการวิจัย 
- คณะกรรมการมีแนว
ทางการรอพจิารณา
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

จ านวน
โครงการวิจัย
ที่ผ่านการ
รับรอง
จริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย ์
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ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

ผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ อย่างน้อยทุก 2 ป ี

ประเด็นที่ 2 
บุคลากรไม่มีความรู้
ด้านจริยธรรมการ
วิจัยและกระบวนการ
ด าเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาด้านกระบวนการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัย 
- ปรับกระบวนการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยให้มีความชัดเจน 
- ประชาสัมพันธ์กระบวนการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ผ่านหนงัสือเวียนแจ้ง และ
ระบบ Intranet  
- ขอความร่วมมือจากงานธุรการ 
บุคลากรภายนอกขอเกบ็ข้อมลูต้อง
ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยทุกเรื่อง 
- ให้ค าแนะน าด้านจริยธรรมการ
วิจัยผ่านโทรศัพท์/Internet/ 
Social media 

ต.ค. 59-
ก.ย.60 

- นักวิจัยทราบ
กระบวนการพจิาณา
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์
- นักวิจัยตระหนักถึง
จริยธรรมการวิจัย 

ประเด็นที่ 4 
ระยะเวลาในการ
พิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์
นานมาก 

- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาด้านระยะเวลาการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 
- ก าหนดกรรมการผู้ทบทวนและ
ระยะเวลาในการพจิาณา 
- ประชาสัมพันธ์กระบวนการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ผ่านหนงัสือเวียนแจ้ง และ

ต.ค. 59-
ก.ย.60 

- คณะกรรมการส่งผล
การพิจารณาให้ตาม
ก าหนด 
- นักวิจัยทราบ
ระยะเวลาการ
พิจารณาที่ชัดเจนและ
ด าเนินแผนการวิจัยได้
ตามก าหนด 
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ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ 

ระบบ Intranet  
- ติดตามผลการพจิารณาจาก
คณะกรรมการตามก าหนด 
- ติดตามผลการปรบัปรุงแก้ไขจาก
นักวิจัยภายหลงัการแจ้งผล 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหาเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โดยควรน าเสนอเป็นตาราง หรือกราฟ จะช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน 
ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ

แก้ปัญหา 
ข้อมูลหลังการ

แก้ปัญหา 
เปรียบเทียบผล 

(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 
จ านวน
โครงการวิจัยที่
ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

ร้อยละ 70 ของ
โครงการวิจัยทีเ่ก็บ
ข้อมูลในสถาบันรา
ชานุกูล ผ่านการ
รับรองจริยธรรม
การวิจัย  

3 24 - มีโครงการวิจัยขอรับ
การพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยเพิ่มข้ึน 

 

 
แผนภูมิแสดงสถานะของโครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รางวัลดีเด่น CQI ปี 2560 

8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ   สามารถเข้าถึงกระบวนการพจิาณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทราบข้ันตอนและ
สามารถปฏิบัติตามกระบวนการที่ก าหนด  

 ระบบงาน การปรบัระบบงานต้องเริม่จากกระบวนการแรกที่มีงานวิจัยเข้ามาในสถาบันราชานุกูล 
ช้ีแจงข้ันตอนการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ชัดเจน  

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน ติดตามงานวิจัยที่ชัดเจน ตามก าหนดระยะเวลา 
9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
 - ใช้ในการพัฒนาระบบบริการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
  
10. การติดต่อกับทีมงาน :  

นางทิพย์เมธี  เมฆพันธุนารถ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ 02-248900 ต่อ 70326 หรือ 089-6775971  
E-mail: researchrajanukul@gmail.com 

11.คณะท างาน :   
 11.1 นางจินตนา   มงคลพิทักษ์สุข   หัวหน้าทีม 
 11.2 นางสาวพิมพิไล  ลิ้มสมวงศ์      สมาชิก 
 11.3 นางอรอุมา     คงทวีเลิศ         สมาชิก 
 11.4 นางทิพย์เมธี   เมฆพันธุนารถ    สมาชิก 
 


