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ภาคผนวกแนบทายบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหวางสถาบันภาคี และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 

1. กรมการแพทย  

กรมการแพทย  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรม

ราชชนน ี

๒) คณะกรรมการวิจยัและจรยิธรรมวิจัย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลเลิดสิน 

๔) คณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือการวิจัย โรงพยาบาลสงฆ 

๕) สํานักงานจริยธรรมการวิจัยสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

๖) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

๗) คณะกรรมการวิชาการและพิจารณาวิจัยในคน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 

๘) คณะกรรมการและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมะเรง็ลพบุรี 

๙) คณะกรรมการวิจัยและพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

๑๐) คณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

๑๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

๑๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันทันตกรรม 

๑๔) คณะกรรมการวิจัยและจรยิธรรมวจิัยในคน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 

จังหวัดชลบุร ี

๑๕) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

๑๖) คณะกรรมการวิจัยการวิจยัในมนุษย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ 

 

2. กรมสุขภาพจิต  

กรมสุขภาพจิต  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต 

 

3. กรมอนามัย 

๑) คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนดานสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต 



 บันทึกแนบท�าย MOU_ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ _ หน�าท่ี ๒ จาก ๗ หน�า 

 

 

4. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก หมายรวมถึง 

๑) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนดานการแพทย แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก   

 

5. กรมควบคุมโรค   

กรมควบคุมโรค  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมควบคุมโรค 

๒) คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบําราศนราดูร 

 

6. กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กรมวิทยาศาสตรการแพทย หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 

7. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาการวิจยัในคน กระทรวงสาธารณสุข  

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีพรัตนวชิระ 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจําหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 

8. กรุงเทพมหานคร  

กรุงเทพมหานคร หมายรวมถึง 

กรุงเทพมหานคร หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร 

o สํานักการแพทย ประกอบดวย 

- โรงพยาบาลกลาง 

- โรงพยาบาลตากสิน 

- โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ 

- โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 

- โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมี 

- โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

- โรงพยาบาลราชพิพัฒน 
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- โรงพยาบาลสิรินธร 

- โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน 

- โรงพยาบาลคลองสามวา 

- ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเอราวัณ) 

o สํานักอนามัย ประกอบดวย 

- ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 

o สํานักงานเขต 50 แหง 

o สํานักการศึกษา 

o สํานักพัฒนาสังคม 

 

9. กรมแพทยทหารเรือ 

กรมแพทยทหารเรือ หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทยทหารเรือ 

 

10. กรมแพทยทหารบก 

กรมแพทยทหารบก  หมายรวมถึง 

๑) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทยทหารบก 

 

11. โรงพยาบาลตํารวจ 

โรงพยาบาลตํารวจ  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลตํารวจ 

 

12. โรงพยาบาลกรุงเทพ   

โรงพยาบาลกรุงเทพ หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 

13. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  หมายรวมถึง  

 ๑) คณะกรรมการพิจารณาการวิจัย โรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล 

 

14. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบันชุดท่ี ๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ท่ี เก่ียวของกับทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

๔) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน ชุดท่ี 2 กลุมสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

15. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

 

 

16. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๔) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๕) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๖) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเสภัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  

 

17. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    

 

19. มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ชุดท่ี 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ชุดท่ี 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ชุดท่ี 3 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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20. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ชุดท่ี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

21.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

22.  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  

 

23. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

๒) คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตรเก้ือการุณย 

๓) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สํานักอธิการบดี 

 

24. มหาวิทยาลัยบูรพา  

มหาวิทยาลัยบูรพา  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

25. มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

26. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

27. มหาวิทยาลัยมหิดล  
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มหาวิทยาลัยมหิดล หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๓) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตรเขตรอน 

๔) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

๕) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร 

๖) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมสาสตร 

๗) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร 

๘) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะทันตแพทยศาสตรและคณะเภสัชศาสตร 

๙) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 

28. มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

29. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

30. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

31. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมสําหรับพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๓) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สาขาสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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33. มหาวิทยาลัยสยาม  

มหาวิทยาลัยสยาม หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม 

 

34. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

35. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

36. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

37.  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

 

38. สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย  

สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันพัฒนาการคุมครองการวจิัยในมนุษย   

 

39. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง  หมายรวมถึง 

 ๑) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

40. มูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย  

มูลนิธิสงเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย หมายรวมถึง 

๑) คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
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