
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

บันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในคนแบบสหสถาบัน 
ระหว่าง 

สถาบันภาคีอนัประกอบด้วย 
 

๑. กรมการแพทย์ ๒. กรมอนามัย ๓. กรมสุขภาพจิต 
๔. กรมแพทย์ทหารบก ๕. กรมแพทย์ทหารเรือ ๖. โรงพยาบาลต ารวจ 

๗. กรุงเทพมหานคร ๘. มหาวทิยาลยันเรศวร ๙. มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
๑๐. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ๑๑. มหาวทิยาลยับูรพา ๑๒. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
๑๓. มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ๑๔. มหาวทิยาลยัรังสิต ๑๕. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๖. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ๑๗. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ๑๘. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
๑๙. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ๒๐. มหาวทิยาลยัขอนแก่น ๒๑. มหาวทิยาลยัมหิดล 
๒๒.มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ๒๓. ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ๒๔. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคน

ในประเทศไทย 
และ 

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ 
ท าขึน้เมื่อวันองัคารที ่๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

หลกัการและเหตุผล 
ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาวิจยัทางคลินิกและการวิจยัในคน

ในระดบัแนวหน้าของโลกตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กบัการ
ศึกษาวิจยัในคน และเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขนักบันานาประเทศ ดงันั้น ส านกังานคณะกรรมการ



 

วิจยัแห่งชาติ ซ่ึงต่อไปในบนัทึกข้อตกลงน้ีเรียกว่า “วช.” จึงได้สนับสนุนการด าเนินการส่งเสริมและพฒันา
มาตรฐานดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
อยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๓ เป็นตน้มา 

บดัน้ีการจดัตั้งส านกังานมาตรฐานการวิจยัในคนภายใตก้ารก ากบัดูแลของ วช.ได้ส าเร็จลุล่วงแล้ว 
และเพื่อใหก้ารด าเนินงานส่งเสริมและพฒันามาตรฐานการศึกษาวจิยัทางคลินิก หรือการวิจยัในคนในประเทศ
ไทยสามารถพฒันากา้วหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สถาบนัภาคีและ วช. จึงไดท้  าบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันามาตรฐานดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนสู่มาตรฐานสากล และการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยัในคนแบบสหสถาบนัเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนของสถาบนัและแบบสหสถาบนั ดงัต่อไปน้ี 

๑. วตัถุประสงค์ 
๑.๑ ร่วมมือส่งเสริมและพฒันามาตรฐานดา้นจริยธรรมการวิจยัในคนสู่มาตรฐานสากล 
๑.๒ เพื่อใหก้ารวจิยัทางคลินิกหรือการวจิยัในคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลายสถาบนัให้สามารถด าเนินการ

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
๑.๓ ใหก้ารด าเนินการวิจยัในคนสอดคลอ้งกบัการวิจยัทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice) และ

หลกัจริยธรรม 
๑.๔ ใหค้วามมัน่ใจในการปกป้องอาสาสมคัรการวจิยั 

๒. ข้อก าหนดและข้อตกลงทัว่ไป 
๒.๑ บนัทึกขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีไดล้งนามร่วมกนัระหวา่งสถาบนัภาคีทั้งหมดและ วช. 
๒.๒ การเปล่ียนแปลงและแก้ไขใดๆ ในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือน้ี ต้องกระท าโดยความ

เห็นชอบร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๒.๓ กรณีสถาบนัภาคีใด สถาบนัหน่ึงตอ้งการยกเลิกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ีตอ้งแจง้ให้สถาบนัภาคี

อ่ืน ๆ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

๓. ขอบเขตความร่วมมือ 
สถาบนัภาคีทั้งหมดและ วช. ตกลงท่ีจะร่วมมือกนัดงัต่อไปน้ี 
๓.๑ ร่วมมือกนัในการด าเนินการส่งเสริมและพฒันามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจยัในคนใน

สถาบนัภาคี 
๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัภาคีแต่ละสถาบนัปฏิบติัหน้าท่ีให้

สอดคลอ้งกบัวธีิด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP) ของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

๓.๓ ร่วมมือกนัในการด าเนินการของระบบกลางในการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน (Central 
Independent Ethics Committees System) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในคน (Central Research Ethics Committees : CREC) เพื่อพิจารณาโครงการวิจยัสหสถาบนั



 

ท่ีจะด าเนินการในสถาบนัภาคี ให้ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกบัจารีตประเพณีตลอดจน
กฎหมายระเบียบ และขอ้บงัคบั ของสถาบนัภาคี 

๓.๔ ร่วมมือกนัปฏิบติัหน้าท่ีให้สอดคลอ้งกบัวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : 
SOP) ของคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน 

  คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนของสถาบนัภาคีแต่ละสถาบนัปฏิบติั
หน้าท่ีให้สอดคล้องกบัวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOP)  
ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคนท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

๓.๕ สถาบนัภาคีจะให้การรับรองโครงร่างการวิจยัท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลาง
พิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน โดยไม่ตอ้งพิจารณาซ ้ าท่ีสถาบนัภาคี หรือพิจารณาอย่าง
รวดเร็ว และอ านวยความสะดวกให้มากท่ีสุด ทั้งน้ี สถาบนัภาคีแต่ละแห่งจะก าหนดไวใ้น
วธีิด าเนินการมาตรฐาน (SOPs) วา่ดว้ยการจดัการกบัโครงการวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณารับรอง
จากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน (CREC) 

๔. ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน 
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจยัในคนในประเทศไทยเป็นผูบ้ริหารการด าเนินงานของคณะกรรมการ

กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน รับผิดชอบทั้งรายรับค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้าย รวมทั้งค่าตอบแทน
อนัเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ี โดยให้เป็นไปตามระเบียบแห่งมูลนิธิส่งเสริม
การศึกษาวจิยัในคนในประเทศไทย 

๕. ระยะเวลาความร่วมมือ 
บนัทึกขอ้ตกลงน้ีมีระยะเวลา  ๓ ปี ตั้งแต่วนัท่ีลงนาม เม่ือส้ินสุดระยะเวลาน้ีแลว้ วช. และสถาบนัภาคี 

สามารถยืนยนัท าความตกลงร่วมมือกนัต่อไปอีกทุก ๓ ปี เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากสถาบนัใดไม่ยืนยนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจะถือวา่เป็นการส้ินสุดขอ้ตกลงระหวา่ง วช. กบัสถาบนันั้นเพียงสถาบนัเดียว 

ในกรณีท่ีสถาบนัอ่ืนมีความประสงค์เขา้ร่วมเป็นสถาบนัภาคีเพิ่มเติมในระหว่างท่ีบนัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือมีผลบงัคบัใช ้สามารถจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี ระยะเวลาความร่วมมือ
จะเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัเดิม 

๖. ข้อตกลงทั้งปวงของภาคีความร่วมมือ 
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ี เป็นความเขา้ใจทั้งหมดระหว่างภาคี ความร่วมมืออนัเก่ียวกบัเร่ืองท่ี

ก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ี ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ีมีผล
บงัคบัแทนขอ้ตกลง ท่ีมีมาก่อนหนา้น้ีระหวา่งสถาบนัภาคีความร่วมมือ 

บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ี ภาคีไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตาม
เจตนารมณ์แห่งตนทุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือน้ี ภาคีไดล้งลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญั ไวเ้ป็นส าคญั (ถา้มี) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการแพทย์ 
 

 

..................................................... 
(นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา) 
อธิบดีกรมการแพทย ์

 
 

กรมอนามัย 
 

 

..................................................... 
(นายจรัญ จกัรวาลชยัศรี) 
ผูแ้ทนอธิบดีกรมอนามยั 

 
 โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 

..................................................... 
(พล.ต.ต.หญิง นาเรศ วงศไ์พฑูรย)์ 
ผูแ้ทนนายแพทยใ์หญ่ (สบ.๘)  

โรงพยาบาลต ารวจ 
 

สถาบันภาคี 
 

 

..................................................... 
(..........................................................) 

ต าแหน่ง 
 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 

..................................................... 
(ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจนัทร์) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช 

 
 

..................................................... 
(ผศ.ภูดิท เตชาติวฒัน)์ 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
 

มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

 

..................................................... 
(ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 

กรมแพทย์ทหารเรือ 
 

 

.....................................................  
(พล.ร.ท.พนัเลิศ แกลว้ทนงค)์ 

เจา้กรมแพทยท์หารเรือ 
 

กรมสุขภาพจิต 

 
 

.....................................................  
(นพ.พงศเ์กษม ไข่มุกด)์ 

ผูแ้ทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

....................................................... 
(รศ.ดร.สมชาย สนัติวฒันกุล) 

ผูแ้ทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

..................................................... 
(รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจนัทร์ยอง) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

 

..................................................... 
(รศ.ทพญ.พรรัชนี แสวงกิจ) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 

..................................................... 
(นายพิชิต เรืองแสงวฒันา) 

ผูแ้ทนอธิการบดี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

..................................................... 
(รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 

 

..................................................... 
(ศ.ดร.สุจินต ์จินายน) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร 
 

กรุงเทพมหานคร 
 

 

..................................................... 
(นายพีระพงษ ์สายเช้ือ) 

ผูแ้ทนปลดักรุงเทพมหานคร 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ 

 
 

..................................................... 
(ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิ์ตรภาพ)                                          

 เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 

..................................................... 
(ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะก าพุ) 

ผูแ้ทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ 
 

 

..................................................... 
(ดร.นพ.ปรัชญะพนัธ์ุ เพชรช่วย) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 
 

 

..................................................... 
(รศ.ดร.อนนัต ์ทองระอา) 

ผูแ้ทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
 

..................................................... 
(รศ.กิตติชยั ไตรรัตนศิริชยั) 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
 

..................................................... 
(ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต 
 

มูลนิธินิส่งเสริมการศึกษาวจัิยในคนในประเทศไทย 
 

 

..................................................... 
(รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร) 

ประธานมลูนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจยัในคนในประเทศไทย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

 

..................................................... 
(ผศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช) 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 

..................................................... 
(นพ.ก าจดั รามกลุ) 

ผูแ้ทนปลดักระทรวงสาธารณสุข 

กรมแพทย์ทหารบก 
 

 

..................................................... 
(พล.ท.ไตรโรจน ์ครุธเวโช) 
เจา้กรมแพทยท์หารบก 

 



 

ภาคผนวกแนบท้ายบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในคนแบบสหสถาบัน
ระหว่างสถาบันภาคี และ ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ 

 
กรมการแพทย ์ หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการวจิยัและจริยธรรมการวจิยั โรงพยาบาลราชวถีิ 
๒) คณะกรรมการทบทวนวจิยั จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
๓) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสู้งอายุ 
๔) คณะกรรมการวจิยัสถาบนัประสาทวทิยา 
๕) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั สถาบนัธญัญารักษ ์
๖) คณะกรรมการบริหารวจิยั สถาบนัพยาธิวทิยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 
๗) คณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวจิยั สถาบนัโรคทรวงอก 
๘) คณะกรรมการวจิยัและจริยธรรม สถาบนัโรคผวิหนงั 

 
กรมอนามยั  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั กรมอนามยั 
 
กรมสุขภาพจิต  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวจิยัในคน ดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
กรมแพทยท์หารบก  หมายรวมถึง 

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวจิยั กรมแพทยท์หารบก 
 
กรมแพทยท์หารเรือ หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการวจิยัและจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์กรมแพทยท์หารเรือ 
 

โรงพยาบาลต ารวจ  หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั โรงพยาบาลต ารวจ 

 
กรุงเทพมหานคร หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนกรุงเทพมหานคร 



 

ภาคผนวกแนบท้ายบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในคนแบบสหสถาบัน
ระหว่างสถาบันภาคี และ ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (ต่อ) 

 
มหาวทิยาลยันเรศวร  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษยม์หาวทิยาลยันเรศวร 
 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
๒) คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวจิยัในคน คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์

 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
มหาวทิยาลยับูรพา  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยับูรพา 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  หมายรวมถึง 

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชุดท่ี ๑  (คณะแพทยศาสตร์) 
 
มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต  หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



 

 
ภาคผนวกแนบท้ายบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการพจิารณาจริยธรรมการวจัิยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่างสถาบันภาคี และ ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (ต่อ) 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

มหาวทิยาลยัมหิดล หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล 
๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
๔) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ส านกัวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
 

ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการพิจารณาการวจิยัในคน กระทรวงสาธารณสุข  
๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน ประจ าหน่วยงานภายใตส้ังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
 

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวจิยัในคนในประเทศไทย หมายรวมถึง 
๑) คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในคน 


