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ประวตัิส่วนตัวและผลงาน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
ช่ือ  แพทยห์ญิง พรรณแข   นามสกุล   มไหสวริยะ  ต าแหน่ง  ศาสตราจารย ์ ระดับ  10  
สถานทีท่ างาน  ภาควชิาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวทิยาลยัมหิดล   
            อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 9  บางกอกนอ้ย กรุงเทพ 

ศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวจิยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล อาคารส านกังานอธิการบดี ชั้น ๔    
ศาลายา นครปฐม 

โทรศัพท์   081 916 9351     e-mail address: punkae.mah@mahidol.ac.th  
 
ประวตัิการศึกษา   
ปีพุทธศักราช การศึกษา 

2525 -แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
2527 -ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  
2529 -วฒิุบตัรตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
2536 -Fellow in Dermatopathology, University of Texas, Medical School at Houston, USA   
2546 -Certificate in Research Ethics, University of Washington, School of Medicine      
2546 - Certificate of Completion of International Fellowship program  in Bioethics and Ethics       

Committee Administration,  Western Institutional Review Board, Washington, USA 
2546 -Certificate of Completion, The Collaborative IRB  Training Initiative (CITI) Online 

Training and Testing,  University of Miami 
2546 

 
         2556 

-Certificate of Completion “Protecting Study volunteers in Research 2nd ed”. University   
 of Rochester Medical Center 
 Dip. Thai Subspecialty Board of Dermatopathology, Royal College of Pathology of 
Thailand 
 

ประวตัิการท างาน 
2527 -อาจารยใ์นภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
2531 -ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2537  ยา้ยมารับราชการต่อในภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวทิยาลยัมหิดล  
2541 -รองศาสตราจารย ์ภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
2546 -ศาสตราจารย ์ภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  

ตค 2550-54 -หวัหนา้ภาควชิาตจวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
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การท างานด้านจริยธรรมการวจัิยในคน  

2543 -กรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล  

2546 -ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวทิยาลยัมหิดล 

2547 - 2550 
 
2550 - 2554 

-เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวทิยาลยัมหิดล 
-ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน  มหาวทิยาลยัมหิดล 

ต าแหน่งปัจจุบัน (2554 – ปัจจุบัน) 
 ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวิจยัในคน มหาวทิยาลยัมหิดล  
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

- ร่วมกบับณัฑิตวทิยาลยัในการจดัตั้ง รายวชิา บฑคร ๕๒๑ จริยธรรมการวจิยั ๑ หน่วยกิต ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และก าหนดใหมี้การเทียบเคียงเน้ือหาดา้นจริยธรรมการวจิยัในคนท่ีไดมี้การจดั
สอนอยูใ่นหลกัสูตรต่างๆของบณัฑิตวทิยาลยักบั บฑคร ๕๒๑ 

- เป็นวทิยากร เร่ือง จริยธรรมการวจิยัในคน ใหก้บัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล ดงัน้ี 
o SICL 636 จิตวทิยาคลินิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
o SIDI 523 การบริหารทางการแพทย ์ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงวทิยาศาสตร์การแพทย ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
o DTID 514 Research Methodology บรรยายภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ คณะทนัต

แพทยศาสตร์ 
o SCID 518 Generic Skill in Science Research บรรยายภาษาองักฤษ คณะวทิยาศาสตร์ 
o SHSS 507 Advance Research Methodology in Criminology (อาชญวทิยา) คณะ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
o NSID 613 Statistics and Nursing Research บรรยายภาษาองักฤษ เร่ือง Ethical 

Consideration in Research คณะพยาบาลศาสตร์ 
- เป็นวทิยากร เร่ือง จริยธรรมการวจิยัในคน ใหก้บัหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา ของมหาวทิยาลยัอ่ืนใน

ประเทศไทย ดงัน้ี 
o TU BM 682 Ethics in Biomedical Research บรรยายภาษาองักฤษ เร่ือง Ethical Issue in 

Genetic Research and Stored Tissue มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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การจัดอบรมเร่ืองจริยธรรมการวจัิยในคน 
- การจดัอบรม Education/ Training course in Human Research Ethics for Institution 

Review Board (IRB) members โดยไดรั้บทุนอเมริกนัฟุลไบร์ท Fulbright Specialist Program 
PR#4100 Developing Capacity in Human Research Subject Protection November 18, 2010  ใน
การสนบัสนุนผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวทิยากร คือ Jeanne Grace RN, PhD, Emeritus Professor of 
Clinical Nursing, Chair, Research Subjects Review Board 03 Biomedical,  University of 
Rochester School of Nursing, USA 
การฝึกอบรมน้ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยัมหิดล 
แบ่งเป็น Basic Course และ Advance Course กลุ่มละ ๓๐ ท่าน ใชเ้วลา ๓ สัปดาห์ เม่ือ กลางเดือน
มกราคม – ตน้กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓ 

- กิจกรรมประจ าของศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวิจยัในคน 
o การประชุมเชิงปฏิบติั เร่ืองจริยธรรมการวจิยัในคน ส าหรับนกัวจิยัทางสังคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร์ ปีละ ๒ คร้ัง 
o การประชุมเชิงปฏิบติั เร่ืองจริยธรรมการวจิยัในคน ส าหรับนกัวจิยัทางชีวการแพทย ์ ปีละ 

๒ คร้ัง 
o การอบรม เร่ือง หลกัปฏิบติัการวจิยัทางคลินิกท่ีดี Good Clinical Practice – GCP Training

ปีละ ๑ คร้ัง 
o การอบรมความรู้เร่ืองจริยธรรมการวิจยัในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน เป็นการ

อบรมระยะสั้น ส าหรับบุคลากรสายสนบัสนุนคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคน และ 
ศูนยว์จิยัคลินิก ระยะเวลา ๔ วนั  

o Research Ethics Forum ส าหรับนกัวจิยั และผูส้นใจ ปีละ ๑-๒ คร้ัง ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น 
การวจิยัสมุนไพร, BioBanking & Tissue Banking, Thai Clinical Trial Registry, 
Responsibility for Research- Related Injury 

- ร่วมกิจกรรมกบับณัฑิตวทิยาลยั 
o การประชุมเชิงปฏิบติัส าหรับประธานหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา และ อาจารยท่ี์ปรึกษาของ

นกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั เป็นประจ า ปีละ ๑-๒ คร้ัง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
- ร่วมกบัคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในการจิดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร “เพาะตน้กลา้นกัวจิยั 

หวัใจจริยธรรม” แก่นกัศึกษาแพทยช์ั้นปรีคลินิก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดี
ในการท าวจิยัในคน ส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความสนใจ และมีศกัยภาพท่ีจะเป็นกัวจิยัในอนาคต 
วธีิการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิค flipped classroom, small group discussion and role play จดัไป
ทั้งส้ิน ๒ คร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ๒๐ – ๓๐ คน/คร้ัง ไดรั้บความสนใจจากนกัศึกษาแพทยเ์ป็นอยา่ง
มาก และตอ้งการใหมี้การด าเนินกิจกรรมเช่นน้ีต่อ โดยนกัศึกษาเป็นผูป้ระสานงาน และนดัเวลากบั
อาจารยผ์ูส้อนตามความสมคัรใจ 
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การรับเชิญเป็นวิทยากรเร่ืองจริยธรรมการวจัิยในคนของส่วนงานภายในมหาวทิยาลัยมหิดล 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนคณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
- คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในคนคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- ศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก 
- สถาบนัวจิยัภาษา 
- วทิยาลยันานาชาติ 

 
การรับเชิญเป็นวิทยากรเร่ืองจริยธรรมการวจัิยในคน จากสถาบันอืน่ 

- กรมแพทยท์หารเรือ 
- สภาบณัฑิตวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
- ท่ีประชุมคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัของรัฐ (ทคบร.) 
- สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
- สถาบนัราชประชาสมาศยั กระทรวงสาธารณสุข 
- กรมแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- คณะแพทยศาสตร์ และ คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- คณะแพทยศาสตร์ และ คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
- มหาวทิยาลยันเรศวร 
- มหาวทิยาลยับูรพา 
- มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
- มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
- มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
- ราชวทิยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
- โรงพยาบาลราชวถีิ 
- โรงพยาบาลเลิดสิน 
- วชิรพยาบาล (มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช) 
- โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น 
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี 

 


