
 

 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย (The Office of Research Integrity) สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สวทช.) ไดจัดงานเสวนา เร่ือง “เครือขายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity” ใน

เวลา 13.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับงานดาน RI โดยมี

วิทยากรผูทรงคณุวุฒิจากหนวยงานตางๆ มารวมอภิปราย และมี ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ (รอง ผอ. สวทช.) เปนผู

ดําเนินรายการ ดังสรุปใจความสําคัญไดดังน้ี 

 ศ.ดร.โสรัจจ หงศลดารมภ (คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ไดกลาวถึงตัวอยางของสถานภาพของการ

ดําเนินการดาน RI ใน 3 ประเทศตวัอยาง คือ  

ประเทศ Web link  ลักษณะหนวยงาน 

USA https://ori.hhs.gov/  Office of Research Integrity เปนหนวยงานของรัฐบาล (เทียบเคียงกับในไทย 

ใหเขาใจไดงาย คือ เปนกรม ภายใตกระทรวงสาธารณสุข) กอตั้งข้ึนตั้งแตป ค.ศ. 

1993 โดยมีหนาท่ีหลักเพ่ือ Review & Monitor หาขอเท็จจริง แตมิไดมีอํานาจใน

การลงโทษ (การลงโทษตองเปนไปตามตนสังกัด) 

UK http://ukrio.org/  UK Research Integrity Office เปนหนวยงานเอกชน (เปนมูลนิธิและสมาคม) ท่ี

ดําเนินการเพ่ือ Promote & Support งานดานน้ี แตไมไดมบีทบาทในดาน

กฎหมาย 

EU http://www.enrio.eu/  European Network of Research Integrity Offices (ENRIO) เปนการรวมตัว

กันของกลุมประเทศตางๆ ในลกัษณะ consortium เพ่ือการสงเสริม และ

แลกเปลีย่นองคความรูในเรื่องน้ีตอกัน (การดําเนินการจะคลายกันกับ UK) 
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 ท้ังน้ี อ.โสรัจจ ไดเสนอแนวทางการดําเนินการเรื่องน้ี ในประเทศไทย ไว 3 ทางเลือก คือ 1.) ใหเปนหนวยงานของ

รัฐบาล (ตามของ USA) 2.) ใหเปนหนวยงานท่ีคลายๆ กับ สกว. หรือใหเปนองคการมหาชน (ไมไดข้ึนกับอํานาจรัฐ) 3.) ใหเปน

สหพันธ หรือ องคกร หรือ consortium (เปนการรวมตัวกันเฉยๆ) 

 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ (รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล) ไดกลาวถึงเรื่องน้ี วาในแงมุมของ ม.

มหิดล ไดใหความสําคญักับ Knowledge Capital และ Human Capital ดังน้ัน หนาท่ีของ Staff ทุกคนจึงเปนไปเพ่ือ 

Acquire new knowledge / Teach or train successors / Disseminate knowledge to community ท้ังน้ี จะตอง

เปนไปดวย Academic Integrity คือการคนหา และสงมอบความรู (จริง) ดวยวิถีท่ีถูกตอง ยุติธรรม ใหเกียรติ และรับผิดชอบ 

โดยไดมีการดําเนินงานในหลายๆ กิจกรรม เชน มีการเรียนการสอนเรื่อง Research Ethics ในระดับบัณฑิตศึกษา / มีการนํา

โปรแกรม Turn-it-in มาใช / การจัดตั้งและทํางานของ IRB ในแตละสวนงาน เปนตน     

 อ.กิตติศักด์ิ กุลวิชิต (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) ไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา ในสังคมท่ีพวกเราอยูน้ัน 

การบังคับใชกฎหมาย คือ มาตรฐานข้ันท่ีต่ําท่ีสุด หากแตยังมีมาตรฐานท่ีสูงกวาน้ัน คือ การมีศีลธรรม เพราะเปนการมุงหมาย

ตั้งแตความรูสึกภายในใจ ดังน้ัน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ RI น้ี จึงมักจะเปนเรื่องท่ีสูงกวากฎหมาย ในทางปฏิบัติของคณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้ง Committee of Research and Academic Integrity (ORAI) (ลิงค

ประกอบ คือ http://rs.md.chula.ac.th/ethical-review-board/academic-integrity-orai/?lang=en) เพ่ือสอบสวนขอ

รองเรียนเก่ียวกับ Research misconduct ตางๆ ซึ่งจากประสบการณแลว ผูท่ีกระทําผิดในเรื่องน้ี มีท้ังท่ีจงใจ และไมจงใจ 

(ไมมีความรู) การใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ นอกจากน้ี ในแงมุมของการปฏิบัติน้ัน เมื่อเกิด 

Research misconduct ข้ึน มักจะเปนการยากท่ีจะสามารถหาหลกัฐานมาแสดงถึงการกระทําผิดน้ันๆ ได ดังน้ัน Burden of 

proof จึงมักกลายเปนหนาท่ีของผูถูกรองเรียน เชนวา ผูถูกรองเรียนควรสามารถแสดงหลักฐาน การบันทึกผลลงใน Log 

book จึงจะใชเปนหลักฐานได เปนตน อยางไรก็ดี เราสามารถแบงลักษณะงานวิจัยไดคราวๆ เปน 2 ประเภท คือ 1.) งาน

ทางดาน Biomedical ซึ่งงานในดานน้ีจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ IRB อีกท้ังผูวิจัยจะตองมีความรูดาน Good 

Clinical Practice (GCP) และ 2.) งานดาน Life Science ซึ่งผูวิจัยสามารถอางอิงไดตาม Good Laboratory Practice 

(GLP) โดยในแงมุมของ RI ท่ีเก่ียวของกับงานดานน้ีน้ัน จะมุงเนนไปท่ี publication ethics 

 รศ.กัญจนา บุณยเกียรติ (คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ไดกลาวถึง งานดาน RI ในแงมุมของการ

รักษาขอมูล / Conflict of interest / Collaborative research / Protection of Whistle blower โดยหนวยงานท่ีจะ

ดูแลเรื่องน้ี จะตองมีคณะทํางานท่ีเปนอิสระ ซึ่งอาจจะเริ่มตนดวยการมี Clinic ท่ีรับปรึกษาปญหาทางดาน RI และควรมีการ

วางระบบท่ีเริม่ตนอยางสรางสรร ข้ันตอนแรก ตองสรางความตระหนัก สรางการเรยีนรู สรางความชํานาญ เชน การจดั 

workshop ข้ันตอนท่ีสอง คือทําระบบบรหิารจดัการ เชน มีคณะทํางานท่ีเปนอิสระจากกัน และรักษาความลับทุกข้ันตอน มี

หนวยงานใหคําปรึกษา มีหนวยงานตรวจสอบขอรองเรียน มีหนวยงานสรุปผลเพ่ือเสนอใหกรรมการ และสงตอใหผูบรหิาร

ตัดสินใจ  
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 รศ.ดร.สุภาภรณ ชีวะธนรักษ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี) ไดกลาวถึง core value ของ มจธ. วา 

คือ Professionalism & Integrity ดังน้ันในเรื่อง Integrity น้ีจึงเปนเรื่องหลักของทุกๆ คนในองคกร (ลิงคประกอบ คือ 

http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/code-of-conduct.pdf)  

 ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) ไดกลาวถึงเรื่อง RI น้ี วายังตองเก่ียวของกับ

ประเด็นเรื่อง Biosafety and Toxic Product อีกดวย ดังน้ัน การเรยีนการสอนท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ีจึงเปนสิ่งสําคญัมาก 

เชนเดียวกันกับในเรื่อง monitoring เพ่ือใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด ซึ่งอาจจะยังคงเปนจุดออนของการวิจัยในไทย 

นอกจากน้ี ปจจัยท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกับ RI โดยตรงน้ัน คือ การท่ีนักวิจัยจะตองมี ศีล 5  มีพ้ืนฐานความรู และมคีวามกตญัู

  

 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ (ฝายสงเสรมิจรยิธรรมการวิจยั สวทช.) ไดกลาวเสรมิถึง ความสําคญัของการ

บันทึกการวิจัย วา สวทช. ไดจัดทําคูมือการบันทึกการวิจยัเอาไว (ลิงคประกอบ คือ 

https://www.nstda.or.th/rqm/images/ResourcePublication/guideline_recordkeeping_ver7-2.pdf) หาก 

หนวยงานไหนสนใจ ก็สามารถจะมาขอไป modify ได นอกจากน้ียังมี infographic ท่ีไดจัดทําไวอีกดวย (ลิงคประกอบ คือ 

https://www.nstda.or.th/th/research-integrity)  

 นอกจากน้ี ในงานเสวนาครั้งน้ี ยังไดมีการกลาวถึงประเด็นอ่ืนๆ เชน  

− กฏเกณฑการดาํเนินการของ Multi-center IRB  

− การท่ีแหลงทุน ระบุไวใหชัดเจนวาตองมีการเก็บขอมลูไว อยางนอยก่ีป 

− ความผิดในเรื่อง RI ไมได กอใหเกิดผลเสยีหายในดานกายภาพ เทาน้ันแตยังขยายวงกวางออกไปถึงการเสยี

โอกาสการรักษา การเสียเวลา ดังเชน ตัวอยาง case ของ Andrew Wakefield ท่ีทําใหประชาชนท่ัวไป ไมกลา

ฉีด MMR vaccine เพราะกลัวจะเก่ียวเน่ืองกับ Autism (ลิงคประกอบ คือ 

https://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine_controversy)  

− การจัดทําโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานน้ัน มีจากหลายๆ หนวยงาน เชน CopyCatch โดย สวทช. 

(http://www.copycatch.in.th/) อักขราวิสุทธ์ิ โดยจุฬาลงกรณ (http://www.akarawisut.com/) จึงนาจะ

มีการจัดทําโปรแกรมกลาง ท่ีมีฐาน Database การตรวจคน ท่ีครอบคลุมใหครบทุกเรื่อง 

− การเขาไปใชงาน โปรแกรม Citi น้ัน ทําใหตองเขาไปอานกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาดวย (ซึ่งไมได

เก่ียวของกับนักวิจัย) ดังน้ัน หากในอนาคต มีการพัฒนาโปรแกรมลกัษณะน้ี ดวยคนไทย ก็นาจะตรงประเด็น

มากกวา เพราะจะไดเก่ียวของกับกฎหมายไทยดวย 

− การดําเนินการเรื่อง คณะกรรมการท่ีจะตรวจสอบ RI น้ัน ไมควรจะเปนผูบริหาร อีกท้ังยังสําคัญมาก ท่ี

คณะกรรมการ RI จะตองเปนผูท่ีมคีวามรู 

− ขอบังคับตางๆ ท่ีมาจากกฎหมายท่ีเก่ียวกับสัตวทดลองน้ัน อาจจะเปนปญหาหน่ึงท่ีทําใหเปนอุปสรรคตอการ

ทํางานวิจัยเก่ียวกับสตัวทดลองได  
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