
หลกัสูตรการฝกึอบรมสำาหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และ นักวิจัย
เรื่อง หลกัจริยธรรม และการทบทวนพิจารณา

โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์
ระยะเวลา   2 วัน 

คณะวทิยากร

ศ. พญ. ธาดา สืบหลินวงศ์    (ข้าราชการบำานาญ)
ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน    คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 0868931115      Email : suebtada@gmail.com
ส่งจดหมายเชญิที่   ศ. พญ. ธาดา สบืหลินวงศ์    (ทำาจดหมายเชิญเปน็ email ได้เลยค่ะ )

รศ. นพ. ปรดีา ทัศนประดษิฐ์ (ข้าราชการบำานาญ)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนกลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อผา่น คุณวรยา กฤษน้อย (ขวัญ)   โทร 022183202, 0830028787  email waraya.k@chula.ac.th
ส่งจดหมายเชญิที่   รศ. นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ ์(ทำาจดหมายเชญิเป็น email (waraya.k@chula.ac.th) ได้เลยค่ะ )

พลเรือตรวีิชัย  มนัสศิรวิิทยา
อดีตประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ
โทร 0815501738 Email : dr.vichai04@gmail.com
ส่งจดหมายเชญิที่   พลเรือตรีวิชัย มนัสศิริวิทยา กรมแพทย์ทหารเรือ

รศ. พญ.ขวัญชนก  ย้ิมแต้
ผู้อำานวยการสถานบริการการจัดการงานวิจัยและคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethics Studies - Global Fellowship
โทร 0868541515 Email : kwayim@kku.ac.th
ส่งจดหมายเชญิที่   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ. พญ.ขวัญชนก  ย้ิมแต้

พญ. สุมนมาลย์ มนัสศิริวทิยา   (ข้าราชการบำานาญ)
เลขานุการชมรมจริยธรรมการวจิัยในคนในประเทศไทย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน     คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โทร 0894820710   Email : sumonmalm@yahoo.com
ส่งจดหมายเชญิที่   พญ. สุมนมาลย์ มนัสศริิวิทยา 

ผศ.ดร.ภญ. สุพัตรา ปรศุพัฒนา
รองผู้อำานวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethics Studies - Global Fellowship
โทร  081-5452115 Email : psupatra@kku.ac.th
ส่งจดหมายเชญิที่   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.ภญ. สุพัตรา ปรศุพัฒนา

mailto:sumonmalm@yahoo.com


ตารางการจัดอบรม 
26 มถิุนายน 2562
8.30 -  8.45 ลงทะเบียน
8.45 – 9.00 เปิดการประชุม
9:00 - 10:15 การตรวจประเมินคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัย (NECAST)

ศ. พญ.  ธาดา สืบหลินวงศ์
10-15-10:30 อาหารว่าง
10:30-11:00 FDA Regulations

รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้
11.00-12.00 Ethical Issues in Researches Involving Medical Devices 

รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้ 
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13.45 Initial Review (Exemption, Expedited, Full Board Review) 

รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้
13.45 -14.30 Privacy – Confidentiality  (including big data and data sharing)

รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้
14.30-14.45 อาหารว่าง
14.45-15.15 Risk – Benefit Assessment 

พญ. สุมนมาลย์ มนัสศิรวิิทยา
15.15 -16.15 Research Advertisement 

รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้
16.15-16.30 Question and Answer

รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต้
27 มถิุนายน 2562
8.30 - 9.45 Ethical Issues in Social Science Research

รศ. นพ. ปรดีา ทัศนประดิษฐ์
9.45 - 10:00 อาหารว่าง
10.00 - 10.45 Ethical Issues in Artificial Intelligence (AI) Research

พลเรือตรีวิชัย มนัสศิรวิิทยา
10.45 - 11.30 Research among Vulnerable Population and Conflict of Interest Issues 

ผศ.ดร.ภญ. สุพตัรา ปรศพุัฒนา
11.30-12.15 Informed Consent Process – Broad Consent

ผศ.ดร.ภญ. สุพตัรา ปรศพุัฒนา
12:15-13:15 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15-15:15 Ethical Issues in Health Science Research 

Ethical Issues in Thai traditional Medicine and Alternative medicine
ผศ.ดร.ภญ. สุพตัรา ปรศพุัฒนา

15:15-15:30 อาหารว่าง
15:30-16.15  Role and Responsibility of Investigators and Research Misconduct

   พญ. สุมนมาลย์ มนัสศิรวิิทยา
16.15-16.30 Questions and Answers

พญ. สุมนมาลย์ มนัสศิรวิิทยา


