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                                                                                                     หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารวิจัยและสวัสดิการ 

ชั้น ๓ ห้อง ๓๖๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๔๔ 
                   โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๒๗๗๒ 

ที่      จวค ๒๕๘๘/๒๕๖๑ 
  วันที่   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  เรื่อง   ก าหนดการใช้ระบบส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรม (e-submission) version ๓ 
  เรียน  หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาล   
 
   เนื่องจากทางคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้พัฒนา

ระบบส่งโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาจริยธรรม (e-submission) และได้น าร่องใช้กับ ๒ ภาควิชา มาตั้งแต่ปลายปี  
๒๕๖๐ และเพ่ิมเติมเป็น ๕ ภาควิชา และโรงเรียนพยาบาล ตั้งแต่ต้นปี  ๒๕๖๑  โดยได้ปรับปรุงระบบตาม
ข้อเสนอแนะมาโดยตลอด 

  
         จึงแจ้งเพ่ือทราบว่านับตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะก าหนดให้ผู้วิจัยทุกคนส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาจริยธรรมผ่าน
ระบบ e-submission ทั้งหมดยกเว้นโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน   โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะให้มี
การอบรมการใช้งานระบบดังกล่าวขอให้แจ้งความประสงค์มาทีห่น่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 

 
  ในการนี้ จึงขอให้ท่านแจ้งวัน เวลา สถานที่ที่สะดวกให้เข้าอบรมอาจารย์ แพทย์ประจ าบ้าน และ
นักวิจัย ของท่าน  พร้อมทั้งชื่อผู้ประสานงาน โดยโปรดลงข้อมูลตามเอกสารแนบและส่งกลับมายังหน่วย
จริยธรรมการวิจัยในคน ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่         
นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์ โทรศัพท์ ๒๑๗๕ หรือ ๑๕๔๔ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการ จักขอบพระคุณยิ่ง 

       
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ) 

                                                       ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
 
 มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 





                                                                
 
 
                  หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
   มหาวิทยาลัยมหดิล อาคารวิจัยและสวสัดิการ  

ช้ัน ๓ ห้อง ๓๖๐ โทร. ๐ ๒๒๐๑ ๒๑๗๕   
                   โทรสาร  ๐ ๒๒๐๑ ๒๗๗๒ 

ที่      จวค ๒๕๙๐/๒๕๖๑ 
  วันท่ี   ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  เรื่อง   ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน เรื่อง การพิจารณาโครงการวิจัยแบบสหสถาบันทีส่นับสนุนทุนวิจัยโดยภาคเอกชน 
 
  เรียน   ผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจยัภาคเอกชน และผู้เกีย่วข้อง       
                         

 สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
คนแบบสหสถาบันกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมีข้อมูลว่าโครงการวิจัยแบบสหสถาบันจ านวนมากยังส่งให้
กรรมการจริยธรรมการวิจัยแต่ละสถาบันพิจารณาซ้ าซ้อนกัน  

 
         ดังนั้นเพื่อเป็นการด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ และสนับสนุนให้การพิจารณาทางจริยธรรมส าหรับ

โครงการวิจัยแบบสหสถาบันมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทางคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยแบบสหสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยภาคเอกชน โดย
จะให้คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committees : CREC)  เป็นผู้พิจารณา
โครงการ โดยรวมถึง continuing review อื่นๆ ยกเว้น local site protocol violation และ local site serious adverse event ที่
จะต้องส่งให้ทางคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพิจารณาควบคู่กันด้วย 

 
 นอกจากนี้คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับรอง 

หรือถอนการรับรอง หรือการให้ระงับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก CREC และอาจด าเนินการ audit ตามที่เห็นสมควร 
 
 ทั้งนี้ผู้วิจัย หรือภาคเอกชนซึ่งสนับสนุนทุนวิจัย หรือ CRO สามารถส่งโครงการให้ทางคณะกรรมการพิจารณา

โครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยในคนที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคเอกชน ผ่านทางหน่วยวิจัยทางคลินิก (CRC) เพื่อท า 
budget review ควบคู่กับการส่งโครงการวิจัยให้ CREC พิจารณา  โดยไม่ต้องรอให้รับการรับรองจาก CREC ก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ
ยังเป็นไปตามระเบียบเดิม 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจรญิ) 
                                                                         ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 

         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม 
 

 



 
คณะผู้จัดท ำ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ ประธานคณะกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฒน์  เลิศสิทธิชัย รองประธานคณะกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา กรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล กรรมการ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์ กรรมการ 
7. อาจารย์.ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์จรรยา เศรษฐบุตร กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโฉมชบา สิรินันทน์ กรรมการ 
10. ศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาวิศิษฐ กรรมการ 
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรธร พูลเกษ กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา สายพานิชย์ กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอารีย์พรรณ  โสภณสฤษฎ์สุข กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล กรรมการ 
15. ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กรรมการ 
17. อาจารย์ แพทย์หญิงชนิกา  อังสนันท์สุข กรรมการ 
18. นายชัยยศ  จิรพฤกษ์ภิญโญ กรรมการ 
19. นางสาววันเพ็ญ  จามรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาววรางคณา  พุฒศรี เจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 
21. นางสาวเกศมณี รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 
22. นางสาวกิตติมา หงษาค า เจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 
23. นางสาวนงลักษณ์ ปรัชญาประเสริฐ เจ้าหน้าที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 
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