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     ค ำสั่งคณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ที่  058 /2557 
เรื่อง   เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 

.......................................................... 
 
 ตามค าสั่งคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่  186/2555   ลงวันที่ 10  
กรกฎาคม 2555   ค าสั่งที่ 207/2556 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน (Ethics Committee) ค าสั่งที่ 208/2556 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2  ชุดที่ 3  และ ค าสั่งที่ 237/2556 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 4  (เพ่ิมเติม) ไปแล้วนั้น 
 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล จึงขอยกเลิกค าสั่งข้างต้น และขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และคณะกรรมการสมทบ ชุดใหม่ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรฯประจ ำ ประกอบด้วย 
1. คณบดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย  ประธานคณะกรรมการ 
3. ศ.พญ.อุ่นใจ กออนันตกุล รองประธานคณะกรรมการ 
4. ศ.พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง กรรมการประจ า 
5. ศ.ดร.รว ี เถียรไพศาล กรรมการประจ า 
6. รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล กรรมการประจ า 
7. รศ.ดร.ด ารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง กรรมการประจ า 
8. รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ กรรมการประจ า 
9. นางสาวสงวนศรี แต่งบุญงาม กรรมการประจ า 
10. นางสาวอุมา จันทวิเศษ กรรมการประจ า 
11. รศ.นพ.คณิตพงษ์ ปราบพาล กรรมการประจ า 
12. รศ.นพ.แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์ กรรมการประจ า 
13. รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรีสกุล กรรมการประจ า 
14. รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ กรรมการประจ า 
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15. รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ กรรมการประจ า 
16. รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์ กรรมการประจ า 
17. รศ. ดร.วิลาวลัย ์ ทองเรือง กรรมการประจ า 
18. ผศ.สมสมร ชิตตระการ กรรมการประจ า 
19. นางอโณทัย โภคาธิกรณ ์ กรรมการประจ า 
20. นางวัชรีย์ แสงมณี กรรมการประจ า 
21 นางสุกุญญา ปฐมระวี กรรมการประจ า 
22. รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ กรรมการประจ า 
23. รศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา กรรมการประจ า 
24. รศ.นพ.สุภมัย   สุนทรพันธ์ กรรมการประจ า 
25. ผศ.นพ. ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ กรรมการประจ า 
26. พญ.ศรีลา ส าเภา กรรมการประจ า 
27. อาจารย์ศุภวัชร์   มาลานนท์ กรรมการประจ า 
28. อาจารย์กรกมล รุกขพันธ์ กรรมการประจ า 
29. นายภาณุวัฒน์ เพชรโชติ กรรมการประจ า 
30. ว่าที่ร.ต.ท.(หญิง) ณัฐฐากูร  วุฒิภูมิ กรรมการประจ า 
31. นางมาริษา    เขมะพันธุ์มนัส กรรมการประจ า 
32. นางอวยพร ภัทรภักดีกุล กรรมการประจ า 
33. พญ.ดร.ภาสุรี แสงศุภวานิช กรรมการประจ าและเลขานุการ 
34. ผศ.พญ. ดร. อัจฉรีย์  อินทุโสมา กรรมการประจ าและเลขานุการ 
35. นพ.ชนนท์ กองกมล กรรมการประจ าและเลขานุการ 
36. ผศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี กรรมการประจ าและเลขานุการ 
37. นางนภัสภรณ์ ขาวผอม กรรมการประจ าและผู้ช่วยเลขานุการ 
38. นางสาวสุนิสา ทองตราชู กรรมการประจ าและผู้ช่วยเลขานุการ 
39. นางสาวดลญา ทองปิด ผู้ช่วยเลขานุการ 
40. นางสาวดวงพร ขวัญทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
41 นายสุรเชษฐ์  ศรีกระจ่าง กรรมการประจ า (ค าสั่ง 168/2557 เพ่ิมเติม) 
 
2. คณะกรรมกำรสมทบ  ประกอบด้วย 
ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์ 
1. ศ.พญ.สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล กรรมการสมทบ 
2. ผศ.พญ.มณีรัตน์ ภูวนันท์ กรรมการสมทบ 
3. ผศ.นพ.อนุชา ธาตรีมนตรีชัย กรรมการสมทบ 
4. ผศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย กรรมการสมทบ 
5. พญ.กนกพรรณ เรืองนภา กรรมการสมทบ 
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6. พญ.อารยา ยืนยงวิวัฒน ์ กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำจักษุวิทยำ 

  

1. รศ.พญธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ กรรมการสมทบ 
2. ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ กรรมการสมทบ 
3. ผศ.นพ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล กรรมการสมทบ 
4. ผศ.พญ.เพ็นนี สิงหะ กรรมการสมทบ 
5. ผศ.พญ.อรสา ห่อรัตนาเรือง กรรมการสมทบ 
6. ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอ้ืออารี กรรมการสมทบ 
7. ผศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย กรรมการสมทบ 
8. ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก กรรมการสมทบ 
9. นพ.จักรี หิรัญแพทย์ กรรมการสมทบ 
10. พญ.วันทนีย์ แดงบุญ กรรมการสมทบ 
11. พญ.วันทนีย์ สิทธิวรากุล กรรมการสมทบ 
12. นพ.พิชัย  จิรรัตนโสภา กรรมการสมทบ 
13. นพ.วีระวัฒน์ คิดดี กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำชีวเวชศำสตร์ 

  

1. ผศ. ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ กรรมการสมทบ 
2. ดร.กัญญนัช กนกวิรุฬห์ กรรมการสมทบ 
3. ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ กรรมการสมทบ 
4. ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำพยำธิวิทยำ 

  

1. ศ.นพ.วิญญ ู มิตรานันท์ กรรมการสมทบ 
2. รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส กรรมการสมทบ 
3. รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอ้ือเพ่ิมเกียรติ กรรมการสมทบ 
4. รศ. ดร.สุภาพร สุวิวัฒน ์ กรรมการสมทบ 
5. รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ กรรมการสมทบ 
6. รศ.ดร.หัสด ี อัพภาสกิจ กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำรังสีวิทยำ 

  

1. ศ.พญ.สิริพร หิรัญแพทย์ กรรมการสมทบ 
2. รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พ่ึงรัศมี กรรมการสมทบ 
3. รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ กรรมการสมทบ 
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4. ผศ.พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์ กรรมการสมทบ 
5. ผศ.นพ.ปราโมทย ์ ทานอุทิศ กรรมการสมทบ 
6. ผศ.พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ กรรมการสมทบ 
7. นพ.ธีรพล เปรมประภา กรรมการสมทบ 
8. นพ.สรชา รุกขพันธ์ กรรมการสมทบ 
9. นพ.ธีระวุฒ ทับทวี กรรมการสมทบ 
10. นพ.กีรติ หงส์สกุล กรรมการสมทบ 
11. นพ.จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ กรรมการสมทบ 
12. นพ.ธนาพันธุ์ พีรวงศ์ กรรมการสมทบ 
13. นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อย กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ 

  

1. ผศ.พญ.ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล กรรมการสมทบ 
2. ผศ.พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์ กรรมการสมทบ 
3. พญ.สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ กรรมการสมทบ 
4. นพ.วิรัตน์ วศินวงศ์ กรรมการสมทบ 
5. ผศ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล กรรมการสมทบ 
6. พญ.สุมิตรา   ประเทพ กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 

  

1. ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาว ี กรรมการสมทบ 
2. พญ.ธัญญา ลิ่มอภิชาต กรรมการสมทบ 
3. พญ.ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล กรรมการสมทบ 
4. พญ.ปณิตา วรปัญญา กรรมการสมทบ 

 
 
ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน 

  

1. รศ.พญ. ดร.พิชญา พรรคทองสุข กรรมการสมทบ 
2. รศ.นพ.สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ กรรมการสมทบ 
3. ผศ.นพ.ถวัลย์ เบญจวัง กรรมการสมทบ 
4. ผศ.นพ.กอรชุษณ์ ตยัคคานนท์ กรรมการสมทบ 
5. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา กรรมการสมทบ 
6. ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง กรรมการสมทบ 
7. นพ.พิชญานนท์  งามเฉลียว กรรมการสมทบ 
8. นพ.วิศรุต ศรีสินธร กรรมการสมทบ 
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9. พญ.ธนิษฐา ศิริรักษ์ กรรมการสมทบ 
10. พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์ กรรมการสมทบ 
11. พญ.วดี อัมรักเลิศ กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำศัลยศำสตร์ 

  

1. ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ กรรมการสมทบ 
2. รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา กรรมการสมทบ 
3 
4. 

รศ.นพ.สมเกียรติ 
ผศ.พญ.มณฑิรา 

สรรพวีรวงศ ์
ตัณฑนุช 

กรรมการสมทบ 
กรรมการสมทบ 

5. ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ กรรมการสมทบ 
6. ผศ.นพ.ศักดิ์ชาย เรืองสิน กรรมการสมทบ 
7. ผศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร กรรมการสมทบ 
8. ผศ.พญ.ปิยวรรณ เชียงไกรเวช กรรมการสมทบ 
9. นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา กรรมการสมทบ 
10. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ กรรมการสมทบ 
11. นพ.บุรภัทร สังข์ทอง กรรมการสมทบ 
12. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ กรรมการสมทบ 
  
ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

   

1. นพ.ปิยวรรษ บิณฑจิตต์ กรรมการสมทบ 
2. นพ.ประภากร กลับกลาย กรรมการสมทบ 
3. นพ.ปรเมศวร์ สุวรรณโณ กรรมการสมทบ 
4. นพ.วราห์ ยืนยงวิวัฒน ์ กรรมการสมทบ 
5. นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ กรรมการสมทบ 
6. นพ.อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ กรรมการสมทบ 
7. อาจารย์พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล กรรมการสมทบ 
8. อาจารย์ปรพร ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ 

  

1. รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ กรรมการสมทบ 
2. รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ กรรมการสมทบ 
3. รศ.พญ.กรัณฑรัตน์ สุนทรพันธ์ กรรมการสมทบ 
4. ผศ.พญ.ศรันญา วัฒนก าธรกุล กรรมการสมทบ 
5. ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ กรรมการสมทบ 
6. ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาต ิ กรรมการสมทบ 
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ภำควิชำโสต ศอ นำสิกและลำริงซ์วิทยำ 

 

1. ศ.นพ.วิฑูร ลีเกริกก้อง กรรมการสมทบ 
2. ผศ.นพ.จตุรงค์ จงสถิตไพบูลย์ กรรมการสมทบ 
3. ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร กรรมการสมทบ 
4. ผศ.นพ.วัฒนา สินกิจเจริญชัย กรรมการสมทบ 
5. ผศ.นพ.สุเชษฐ์ ชินไพโรจน์ กรรมการสมทบ 
6. นพ.กิตติ  จันทรพัฒนา กรรมการสมทบ 
7. พญ.ยุวติยา ปลอดภัย กรรมการสมทบ 
8. นพ.ธนเดช เดชาพันธุ์กุล กรรมการสมทบ 
 
ภำควิชำอำยุรศำสตร์ 

  

1. ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล กรรมการสมทบ 
2. ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคัมภีร์ กรรมการสมทบ 
3. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล กรรมการสมทบ 
4. รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ กรรมการสมทบ 
5. รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา กรรมการสมทบ 
6. รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ ์ กรรมการสมทบ 
7. รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร กรรมการสมทบ 
8. รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา กรรมการสมทบ 
9. ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช กรรมการสมทบ 
10. ผศ.นพ.วรวุฒ ิ จินตภากร กรรมการสมทบ 
11. ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ ์ กรรมการสมทบ 
12. ผศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา กรรมการสมทบ 
13. ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์ กรรมการสมทบ 
14. ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง กรรมการสมทบ 
15. ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย กรรมการสมทบ 
16. ดร.นพ.พงษเ์ทพ วิบูลย์จันทร์ กรรมการสมทบ 
17. ผศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์ กรรมการสมทบ 
18. นพ.พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ กรรมการสมทบ 
19. นพ.ศรายุทธ ลูเซียน ลูเซียน กีเตอร์ กรรมการสมทบ 
20. นพ.สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล กรรมการสมทบ 
21. นพ.กัมพล เอ่ียมพนากิจ กรรมการสมทบ 
22. นพ.สันติ ลิ้มอัมพรเพชร กรรมการสมทบ 
23. นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์ กรรมการสมทบ 
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24. นพ.นพดล เกียรติศิริโรจน์ กรรมการสมทบ 
25. นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ กรรมการสมทบ 
26. นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช กรรมการสมทบ 
27. พญ.สิริพร จุทอง กรรมการสมทบ 
28. พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์ กรรมการสมทบ 
29. พญ.อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ กรรมการสมทบ 
30. พญ.ณัยชญา จ ารูญกุล กรรมการสมทบ 
31. พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์ กรรมการสมทบ 
32. พญ.สุวิกรานต์ วงศ์ประไพโรจน์ กรรมการสมทบ 
33. พญ.ดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา กรรมการสมทบ 
34. พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ กรรมการสมทบ 
35 พญ.ตรีชฏา วิสารทพงศ์ กรรมการสมทบ 
36. พญ.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร กรรมการสมทบ 
37. พญ.ปริฉัตร เอ้ืออารีวงศา กรรมการสมทบ 
38. พญ.จักราวดี จุฬามณี กรรมการสมทบ 
39. พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์ กรรมการสมทบ 
40. พญ.ศิริเพ็ญ ปัณฑุวงศ์ กรรมการสมทบ 
41. พญ.จิรวดี สถิตเรืองศักดิ์ กรรมการสมทบ 
 
สถำบันวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 

  

1.  ดร.จิรัฐ มีเสน กรรมการสมทบ 
2.  ดร.สุรพงษ ์ ชาติพันธุ์ กรรมการสมทบ 
3. ดร.สมยศ จิรสถิตสิน กรรมการสมทบ 
  
หน่วยระบำดวิทยำ 

   

1. รศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล กรรมการสมทบ 
2. รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง  กรรมการสมทบ 
3. รศ.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย กรรมการสมทบ 
4. ดร.อลัน กีเตอร์ กรรมการสมทบ 
 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

  

1. ผศ. ดร.รัชตะวรรณ โอฬาพิริยะกุล กรรมการสมทบ 
2. ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ กรรมการสมทบ 
3. ผศ.พิสมัย วัฒนสิทธิ ์ กรรมการสมทบ 
4. ผศ. ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ์ กรรมการสมทบ 
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คณะเภสัชศำสตร ์

  

1. รศ. ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการสมทบ 
2. ผศ. ดร.จุติมา   บุญเลี้ยง กรรมการสมทบ 
3. ผศ.สุทธิพร ภัทรชยากุล กรรมการสมทบ 
4. ผศ. ดร.ศิริมา มหัทธนาตุลย์ กรรมการสมทบ 
5. ดร.วรนุช แสงเจริญ กรรมการสมทบ 
 
คณะวิทยำศำสตร์ 

  

1. ดร.วันด ี อุดมอักษร กรรมการสมทบ 
2. ผศ.ดร.กิจจา สว่างเจริญ กรรมการสมทบ 
 
คณะทันตแพทยศำสตร์ 

  

1. ผศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ กรรมการสมทบ 
 
โดยให้คณะกรรมกำรฯ ชุดนี้ ดังนี้ 
1. เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนอาสาสมัคร  โดยที่ไม่ให้อาสาสมัครนั้นต้องเสียเปรียบ โดยพิจารณาใน 3 

ประเด็น 
- การคุ้มครองสิทธิของอาสาสมัคร 
- ความปลอดภัยของอาสาสมัคร 
- ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร 
- การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

2.  พิจารณาทบทวน ให้ความเห็นและรับรองโครงร่างการวิจัย  
3.  ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตและเพิกถอนการวิจัยต่ออาสาสมัคร 
4. สามารถเข้าร่วมประชุมได้เมื่อที่ประชุมร้องขอ 
5. หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามท่ีประธานฯ มอบหมาย 
  
 บรรดาค าสั่งใดท่ีขัดแย้งกับค าสั่งนี้ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  โดยให้คณะกรรมการฯ มีวาระ 2 ปี  ทั้งนี้ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                 สั่ง ณ วันที่    28      เมษายน  2557 
  
 
            (รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม   ปิ่นเจริญ) 
                        คณบดี 


