
(ราง)กําหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ภายใต Theme : Standardizing and Harmonizing EC of MOPH 4.0 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต  กรุงเทพมหานคร 

    วันท่ี/เวลา หองดอนเมือง บอลรูม  
12 มิ.ย.62 

 08.00-08.45 น. 
ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

๐๘.45-09.00 น. พิธีเปด โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

09.00-09.๓0 น. ปาฐกถาพิเศษ Standardizing and Harmonizing Ethical Review in Thailand. 
โดย นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 09.๓0-10.00 น. บรรยาย “การดําเนินงานของคณะกรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย ตามยุทธศาสตรการวิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ” 
โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช)  

10.00-10.๓0 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.๓0-12.00 น. อภิปราย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยทางดานคลินิก กับ งาน EC"   
โดย อธิบดีกรมการแพทย, ศ.นพ.รุงโรจน กฤตยพงษ NCRC, ผูอํานวยการสํานักยา อย., นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผูอํานวยการ สวรส. 
ดําเนินรายการ โดย นพ.ภูษิต  ประคองสาย สํานักวิชาการสาธารณสุข 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 หองดอนเมือง บอลรูม 1-2 15หองยุคลธร  

13.00-14.30 น. 
บรรยายและสาธติ 

“การใชงานระบบสารสนเทศ เพ่ือจัดการโครงการวิจัย” 

โดย รศ.ดร. บัณฑิต ถ่ินคํารพ   มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะ 

13.00-16.๓0 น. 
 
 

 อบรมหลักสูตร 

Human Subject Protection 

โดย  วช. 
 

14.45-16.๓0 น. 
อภิปราย 

“การเตรียมการของคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจัยเก่ียวกับมนุษย 

เพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐาน 
(รพ.ขอนแกน, รพ.เชียงราย, รพ.สรรพสิทธิประสงค, รพ.หัวหิน) 

ดําเนินรายการ โดย ดร.เบญฑิรา  รัชตพันธนากร 



(ราง)กําหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ภายใต Theme : Standardizing and Harmonizing EC of MOPH 4.0 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต  กรุงเทพมหานคร 

 หองดอนเมือง บอลรูม 1-2 15หองยุคลธร  กิจกรรมนอกสถานท่ี 

13 มิ.ย.62 09.00-12.00 น. 

บรรยาย 
“การจัดทําฐานขอมูล และจัดการเอกสาร 

และฐานขอมูล” 
โดย  REC คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และคณะ 

ผูวิพากยประจําหอง    -อธิบดีกรมควบคุมโรค 
                            -นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 

09.00-12.00 น. 

 

 

อบรมหลักสูตร 

Human Subject 

Protection 

โดย  วช. 
   

 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.30 น. 
 

บรรยาย 

“ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษยในการวจิัยเชิงคุณภาพ" 

โดย  รศ.โยธิน  แสวงด ี

ผูวิพากยประจําหอง    -นพ.วิชัย  โชคววิัฒน   
                            -นพ.สมควร  หาญพัฒนชัยกูร 

13.00-16.30 น. 

 

 

อบรมหลักสูตร 

Human Subject 

Protection 

โดย  วช. 

 

13.00-14.00 น. 

การเยี่ยมชมสํานักงาน EC

ท่ีผานมาตรฐาน SIDCER                  

1.สถาบันสุขภาพเด็ก

แหงชาติฯ            

2.รพ.พระมงกุฎเกลา 
14.45-16.๓0 น. 

บรรยาย 

“ประเด็นทางจรยิธรรมและกฎหมายเก่ียวกับการวิจัยทางชีวเวชศาสตรในมนุษย” 

โดย ศ.นพ.ทวิป  กิตยาภรณ 

ผูวิพากยประจําหอง    -อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย                     
                            -นพ.ศุภชัย  ฤกษงาม 



(ราง)กําหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ภายใต Theme : Standardizing and Harmonizing EC of MOPH 4.0 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต  กรุงเทพมหานคร 
 หองดอนเมือง บอลรูม 1-2 15หองยุคลธร  

14 มิ.ย.62 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-10.30 น. 
อภิปรายท่ัวไป 

“แนวโนมการจัดตั้ง central EC ในกระทรวงสาธารณสขุ” 
โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยศุภกิจ  ศิริลักษณ)/อธิบดีกรมการแพทย/

หัวหนาผูตรวจราชการ/รศ.ดร.นิมิตร  มรกต/ประธานคกก.ECรพ.พุทธชินราช 

ดําเนินรายการ โดย นพ.ภูษิต  ประคองสาย สํานักวิชาการสาธารณสุข 

09.00-12.00น. 

 

 
อบรมหลักสูตร Human Subject Protection 

โดย  วช. 

 
10.30-12.00 น. 

อภิปรายท่ัวไป 
“ประสบการณการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัย 

ระบบการประกันภยัและการเรียกรองคาเสียหายกรณีอาสาสมัครไดรับผลขางเคียงท่ีรุนแรง” 
โดย นพ.ศุภชัย  ฤกษงาม/CREC/สถาบันบําราศนราดูร/คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล/ 

แพทยหญิงภาสุรี  แสงศุภวานิช 

ดําเนินรายการ โดย นพ.ทัปปณ  สัมปทณรักษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

ปดการประชุม 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน   

                          ผูเขาประชุมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ   *การอบรมหลักสูตร Human Subject Protection โดย วช. (15หองยุคลธร15) ผูสนใจเขารับการอบรมสามารถลงทะเบียนในระบบ และตองเขาอบรม
ตลอดหลักสูตร จึงจะไดรับประกาศนียบัตร (certificate) 

 **การจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานECจากหนวยงานตางๆบริเวณหนาหองบอลรูม 
 ***เวลา  ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. และ ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

****การประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


