
 

 
คําสั่งสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 

ที่    37  /2551 
เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลยัขอนแกน   

---------------------------- 

  ตามขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2550  กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแกน”  คณะกรรมการดงักลาวอาจแบงออกเปนคณะกรรมการตามสาขาวิชา เพื่อทําหนาท่ีดูแลดาน
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย  นั้น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา16  (12)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541   ประกอบ
กับมติสภามหาวิทยาลยัขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งท่ี  10/2551  เมื่อวนัที่  5  พฤศจกิายน  2551 จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้ 
 1.     คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวิทยาลยัขอนแกนคณะที่หนึ่ง (KKU EC panel 1)  
ทําหนาท่ีพิจารณาจริยธรรมการวิจยัทางชีวเวชศาสตร (Biomedical Research) ของผูวิจยัในสังกัดคณะแพทยศาสตร 
และ/หรือผูวิจัยจากหนวยงานอื่นที่ทําการวิจัยในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   ประกอบดวย 

1.1 รศ.พญ.จิราภรณ   ศรีนัครินทร         เปน ประธานคณะกรรมการ   
          ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 

1.2 รศ.ดร.วีรพล  คูคงวิริยพันธุ      เปน รองประธานคณะกรรมการ    
        ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
1.3 รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต    เปนกรรมการและเลขานุการ 
       ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ  คณะแพทยศาสตร 
1.4 ผศ.พญ.รัตนา  คําวิลัยศักดิ์    เปนกรรมการและเลขานุการ    
        ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
1.5 ศ.พญ.รัตนวดี  ณ นคร     เปนกรรมการประจํา 
       ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
1.6 รศ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล    เปนกรรมการประจํา 
        ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
1.7 รศ.พญ.วราภรณ  เชื้ออินทร    เปนกรรมการประจํา 
        ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
1.8   ผศ.สนธยา สีมะเสถียรโสภณ    เปนกรรมการประจํา 
       ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร 
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1.9   รศ.จินดา  หวังบุญสกุล     เปนกรรมการประจํา 
          คณะเภสัชศาสตร  
1.10    รศ.เกษราวัลณ  นิลวรางกูล      เปนกรรมการประจํา 
          คณะพยาบาลศาสตร 
1.11    รศ.กุลนภา  ฟูเจริญ       เปนกรรมการประจํา 
          คณะเทคนิคการแพทย 
1.12    อาจารยรัตนา  อัตนวงศ     เปนกรรมการประจํา     
          ศูนยวิจัยออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน     
1.13     รศ.ดร.วิชิต  พิพิธกุล      เปนกรรมการประจํา 
          บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
1.14    รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ       เปนกรรมการประจํา 

                                       บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2.    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสาขาวิชา มหาวิทยาลยัขอนแกนคณะที่สอง (KKU EC panel 2)        
ทําหนาท่ีพิจารณาจริยธรรมการวิจยัทางชีวเวชศาสตร และสุขภาพ สังคมศาสตรการแพทย (Biomedical and Health 
Social Sciences Research) ของผูวิจยัคณะอื่นๆ ท่ีไมสังกัดคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.1 รศ. อรุณ  จิรวฒันกุล                 เปนประธานคณะกรรมการ                 
          ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร        

2.2 รศ พญ. จิราพร สิทธิถาวร                                                      เปนรองประธานคณะกรรมการ      
ภาควิชาจุลทรรศนคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย                               

  2.3  รศ. ดร. สมพร  รุงเรอืงกลกิจ              เปนกรรมการ และเลขานุการ 
          คณะพยาบาลศาสตร 
  2.4   ผศ. โสมภัทร  ศรไชย                 เปนกรรมการประจํา  
          คณะพยาบาลศาสตร 
  2.5  รศ. วิลาวรรณ พันธุพฤกษ               เปนกรรมการประจํา         
          คณะพยาบาลศาสตร  
  2.6  รศ. ภญ. นุจรี  ประทีปะวณิช จอหนส   เปนกรรมการประจํา     
          กลุมเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 
  2.7  ผศ. ทพ.จรินทร ปภังกรกิจ              เปนกรรมการประจํา      
         ภาควิชาวิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร 
  2.8  รศ. ทพญ. วรานุช  ปติพัฒน                    เปนกรรมการประจํา 
          ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร 
  2.9   รศ. พรรณี บัญชรหัตถกิจ               เปนกรรมการประจํา        
           ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร 
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  2.10  รศ. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา           เปนกรรมการประจํา      
           ภาควิชาจุลทรรศคลินิก คณะเทคนิคการแพทย 
  2.11  อ. ภก. เอกพล ลิ้มพงษา              เปนกรรมการประจํา  
            คณะเภสัชศาสตร 
  2.12  รศ. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข              เปนกรรมการประจํา    
           คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

2.13   นพ. เกรียงศักดิ์  เวทีวุฒาจารย          เปนกรรมการประจํา 
           บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.14   รศ.สพ.พิเชฎฐ  เหลืองทองคํา              เปนกรรมการประจํา 
           บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 3.  คณะกรรมการสมทบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประกอบดวย  

3.1 รศ.ประภาวดี  พัวไพโรจน               เปนกรรมการสมทบ   
        ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
3.2 รศ.พญ.เพ็ญศรี  โควสุวรรณ            เปนกรรมการสมทบ    
        ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
3.3 ศ.พญ.ผกากรอง  ลุมพิกานนท          เปนกรรมการสมทบ  
       ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
3.4 รศ.นพ.ภพ  โกศลารักษ      เปนกรรมการสมทบ  
       ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
3.5 ผศ.นพ.ณรงค  เอื้อวิชญาแพทย         เปนกรรมการสมทบ 

                ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
3.6 อ.พญ.พรรณทิพา วองไว    เปนกรรมการสมทบ 

         ภาควิชา จักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร 
3.7 รศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน           เปนกรรมการสมทบ 

         ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
3.8 รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงศไพศาล   เปนกรรมการสมทบ  

         ภาควิชาจิตเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
3.9 รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท            เปนกรรมการสมทบ  

          ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
  3.10 รศ.ดร.วีรพล  คูคงวิริยพันธุ            เปนกรรมการสมทบ 

          ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
  3.11 รศ.พญ.จิราภรณ   ศรีนัครินทร          เปนกรรมการสมทบ 

           ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
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  3.12  ศ.สมบูรณ  เทียนทอง     เปนกรรมการสมทบ  

           ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
  3.13  ผศ.เสมอเดือน  คามวัลย              เปนกรรมการสมทบ 

           ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู  คณะแพทยศาสตร 
3.14  รศ.นพ.บัณฑิต  ชุมวรฐายี            เปนกรรมการสมทบ 

           ภาควิชาสูติศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
3.15  รศ.พญ.เจศฎา  ถิ่นคํารพ            เปนกรรมการสมทบ 

           ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
  3.16  รศ.พญ.วรลักษณ  สมบูรณพร          เปนกรรมการสมทบ  

           ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
3.17  ผศ.พญ.รัตนา  คําวิลัยศักดิ์            เปนกรรมการสมทบ 

           ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร 
  3.18  รศ.นพ.มณฑล  เมฆอนันตธวัธ         เปนกรรมการสมทบ  
           ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
  3.19  รศ. นพ.ธีรพร รัตนอเนกชัย            เปนกรรมการสมทบ  
           ภาควิชาโสต ศอ นาสกิฯ  คณะแพทยศาสตร 
  3.20  รศ.พญ.ขวัญชนก  ยิ้มแต            เปนกรรมการสมทบ  
           ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ  คณะแพทยศาสตร 
  3.21  ศ.นพ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน            เปนกรรมการสมทบ  
           ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
  3.22  ศ.พญ.รัตนวดี  ณ นคร    เปนกรรมการสมทบ 
           ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
  3.23 รศ. นพ.ธงชัย  ประฏิภาณวัตร          เปนกรรมการสมทบ 
            ภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตร   
  3.24  ผศ.พญ.กาญจนา  จันทรสูง            เปนกรรมการสมทบ 
           ภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตร 
  3.25 รศ.นพ.วิสุทธิ์  สุขีไพศาลเจริญ         เปนกรรมการสมทบ 
           ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร 
  3.26  ศ.นพ.วีระชัย  โควสุวรรณ            เปนกรรมการสมทบ 
           ภาควิชาออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร 
  3.27  นางสุภัตรา  ไกรโสภา    เปนกรรมการสมทบ 
            งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร   
  3.28  นางจินตนา  บุญจันทร     เปนกรรมการสมทบ 
           งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร  
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  3.29 ผศ.สุพัตรา  ปรศุพัฒนา              เปนกรรมการสมทบ 
                                      คณะเภสัชศาสตร  
  3.30 อาจารยเสาวนีย จรัสเวคิน            เปนกรรมการสมทบ 
                 คณะเภสัชศาสตร   
  3.31 ร.ศ ดร.วัชรี คุณกิตติ          เปนกรรมการสมทบ 
           คณะเภสัชศาสตร 
  3.32 รศ.สมพร  รุงเรอืงกลกิจ              เปนกรรมการสมทบ 
           คณะพยาบาลศาสตร  
  3.33 ผศ.ชวนพศิ  ทํานอง           เปนกรรมการสมทบ 
                  คณะพยาบาลศาสตร 
  3.34 ผศ.สมทรง  ณ  นคร                                      เปนกรรมการสมทบ 
           ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
  3.35 รศ.อรุณ  จิรวัฒนกุล                                              เปนกรรมการสมทบ 
           คณะสาธารณสุขศาสตร   
  3.36 รศ.กาญจนา  นาถะพินธุ          เปนกรรมการสมทบ      
                                      คณะสาธารณสุขศาสตร 
  3.37  อาจารยรจุิรา ดวงสงค                     เปนกรรมการสมทบ 
                         คณะสาธารณสุขศาสตร    
  3.38  ผศ.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์                    เปนกรรมการสมทบ 
           คณะศึกษาศาสตร        
  3.39 รศ.สมศักดิ์  ศรีสันตสิุข                     เปนกรรมการสมทบ 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
  3.40 รศ. ดร. สหพัฒน บรัศวรักษ                     เปนกรรมการสมทบ 
               คณะเทคนิคการแพทย 
  3.41 ผศ. อุไรวรรณ ชัชวาลย                      เปนกรรมการสมทบ 
            คณะเทคนิคการแพทย    
  3.42 รศ.วรานุช  ปติพัฒน                                   เปนกรรมการสมทบ 
           คณะทันตแพทยศาสตร 
  3.43 รศ.ทพญ. ปทมา ชัยเลิศวณิชกุล                             เปนกรรมการสมทบ 
           คณะทันตแพทยศาสตร   
  3.44 รศ. ทพญ.มขุดา ศิริเทพทว ี                    เปนกรรมการสมทบ 
           คณะทันตแพทยศาสตร 
  3.45  ผศ.ทพ. จรินทร  ปภังกรกิจ                                   เปนกรรมการสมทบ 
                         ภาควิชาวิทยาชองปาก  คณะทันตแพทยศาสตร 
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  3.46  พระครูภาวนาโพธิคุณ                    เปนกรรมการสมทบ 
            บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.47  พระมหาประมวล                  เปนกรรมการสมทบ 
            บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.48  พระมหาบาง                     เปนกรรมการสมทบ 
            บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  3.49  พลตรี ดร.บพิตร  กลางกัญญา                    เปนกรรมการสมทบ 
             บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน   
 
 โดยใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ขางตน มีอํานาจและหนาท่ี
ตามที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย ขอกําหนดการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน          
พ.ศ. 2550    ทุกประการ  และมีวาระในการดํารงตําแหนง  4   ป 
 

ท้ังนี้   ตั้งแตวันที่    30   กันยายน   2551  เปนตนไป   
 
  สั่ง  ณ วันที่      20     พฤศจิกายน   พ.ศ. 2551 

   
                                                                                       (ลงช่ือ)   พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 
              (เภา   สารสิน) 
                                                                                                          นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 
 
 
 
 

 


