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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ศูนย์การแพทย์'ปิญญ'านันทภิกขุ ชลประทาน

เพื่อให้การดำเน ินงาบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของศูนย์การแพทย์ 
ปีญญานันทภิกขุ ขลประทาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 
และมาตรา 34 แห ่งพระราฃบ ัญญ ัต ิมหาวิทยาล ัยศร ีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2 5 5 9  ประกอบกับระเบ ียบ 
มหาว ิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ ว ่าด ้วย การบร ิห ารงานศ ูนย ์การแพ ทย ์บ ีญ ญ าน ันทภ ิกข ุ ชลประทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒ จึงแต ่งต ั้งคณะกรรมการว ิจ ัยในมนุษย์ ศ ูนย ์การแพทย์ป ีญญาน ับทภิกข ุ 
ชลประทาน ดังนี้

1. กรรมการหลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (8นแ 8081x1 /̂เ6กกเว6โ)
1 .  ผ ู ้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปีญญานันทภิกขุ ชลประทาน ที่ปรึกษา
2. แพทย์'หญิงสุร ี ’พร ภัทรสุวรรณ ประธานกรรมการ ,
3. นายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ,
4. แพทย์หญิงจัญจุรี สมาธิ อัศวุตมางกุร กรรมการ,
5. นายแพทย์ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ กรรมการ.X
6. แพทย์หญิงวรรณิศา คุภเจียรพันธ์ กรรมการ-
7. เภสัชกรหญิงสุซีรา ลีโทชวลิต กรรมการ.
8. นางสาวศศิฃล คำเพราะ กรรมการX
9. นางสาวนพคุณ จุลสม กรรมการ /

10. นางสาวศิรินภาภัทร์ จันต๊ะวงคํ กรรมการ/
11. บายภาสกรณ์ หอมไกล กรรมการ /
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ /
13. นางพิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวศศินันฑ์ จันทบโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวสุวิมล ลาโภ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. ปกบีองศักดี้ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่อาสาสมัครในการวิจัย 

โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจำเป็นของการวิจัย ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร 
เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมต่อโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ที่ 
ดำเนินการในศูนย์การแพทย์ปีญญานันทภิกขุ ชลประทาน หรือดำเนินการโดยบุคลากรศูนย์การแพทย์ปีญญา 
นันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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3. พิจารณารับรอง หรือรับรองโดยมีเงื่อนไข หรือไม่รับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ไห้กับ 
โครงการวิจัยที่เ?เนอขอรับการพิจารณาในที่ประขุมคณะกรรมการ

4. ติดตามประเมินโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว เพื่อให้เป็นการ 
แน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ

5. ให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำเนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
6. ประขาสัมพันธ์และแนะนำให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก'ผู้วิจัย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ขลประทาน ทุกปี
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (/\แรโทล*6 ฬ 6 ๓ ๖6 โ)
1. แพทย์หญิงกัลย์สุดา อริยะวัตรกุล กรรมการสมทบ
2. แพทย์หญิงเบญจพร ศรีนิธิวัฒฺน์ กรรมการสมทบ
3. นายแพทย์กิตติ วงศ์ต๊ะ กรรมการสมทบ
4. แพทย์หญิงวรพธู ตั้งสิรพัฒนํ กรรมการสมทบ
5. นายแพทย์วิจักษ์ จักรพันธ์ ณ อยุธยา กรรมการสมทบ
6. แพทย์หญิงฐิติพร ศิริวรรณบุศย์ กรรมการสมทบ
7. แพทย์หญิงภูริชญา อรรถวิภัซน์ กรรมการสมทบ
8. นายแพทย์สุธี พงศ์พันธ์พฤทธี้ กรรมการสมทบ
9. แพทย์หญิงณัขวัลฐ์ ตันติธนารัตน์ กรรมการสมทบ
10. นายแพทย์บัณฑิต รุ่งน่ิม กรรมการสมทบ
11. นายแพทย์ประจักษ์ จิรธรรมรัตน์ กรรมการสมทบ
12. แพทย์หญิงสุพรรณี ปังสุวรรณ กรรมการสมทบ
13. แพทย์หญิงอขิรญา สุวรรณหงส์ กรรมการสมทบ
14. แพทย์หญิงกขกานต์ รัตบอรุณ กรรมการสมทบ
15. แพทย์หญิงซนิกานต์ วงศ์ประเสริฐสุข กรรมการสมทบ
16. แพทย์หญิงภัสสร โรจน์เพ็ญเพียร กรรมการสมทบ
17. แพทย์หญิงวรินพร เกื้อวัชรวงศ์ กรรมการสมทบ
18. แพทย์1หญิงณัฐรดี ดีโขติ กรรมการสมทุบ
19. ทันตแพทย์อธิวัฒน์ ตันติสัมฤทธ้ี กรรมการสมทบ
20. นางขื่นชีวิต โขติพิทยสุนนท์ กรรมการสมทบ
21. นางคิรินันท์ จันทรัใบเล็ก กรรมการสมทบ
22. นางสาวสุคนธิกา ลีโทชวลิต กรรมการสมทบ
23. นางสาวศคินันท์ วาสิน กรรมการสมทบ
24. นางสาวอัจซาวรรณ แก่นอินทร์ กรรมการสมทบ
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โดยให้กรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาโครงการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เข้าร่วมประชุมกับกรรมการหลักของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 

ตัดสินโครงการที่ได้รับมอบหมายโดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. เป็นกรรมการเฉพาะกิจในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เซ่น กรรมการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย
4. รับปรึกษาข้อปัญหาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

ทางสาขานั้นๆ
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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(รองศาสตราจารย์ ดร.สมขาย สันติวัฒนกุล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ




