ประวัติส่วนตัวและผลงาน
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ แพทย์หญิง พรรณแข นามสกุล มไหสวริ ยะ ตาแหน่ ง ศาสตราจารย์ ระดับ 10
สถานทีท่ างาน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 บางกอกน้อย กรุ งเทพ
ศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสานักงานอธิ การบดี ชั้น ๔
ศาลายา นครปฐม
โทรศัพท์
081 916 9351 e-mail address: punkae.mah@mahidol.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปี พุทธศักราช
2525
2527
2529
2536
2546
2546
2546
2546
2556

การศึกษา
-แพทยศาสตร์บณั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
-วุฒิบตั รตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-Fellow in Dermatopathology, University of Texas, Medical School at Houston, USA
-Certificate in Research Ethics, University of Washington, School of Medicine
- Certificate of Completion of International Fellowship program in Bioethics and Ethics
Committee Administration, Western Institutional Review Board, Washington, USA
-Certificate of Completion, The Collaborative IRB Training Initiative (CITI) Online
Training and Testing, University of Miami
-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

ประวัติการทางาน
2527
-อาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2531
-ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537
ย้ายมารับราชการต่อในภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
-รองศาสตราจารย์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2546
-ศาสตราจารย์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตค 2550-54 -หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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การทางานด้ านจริยธรรมการวิจัยในคน
2543
-กรรมการของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2546
-ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 - 2550
-เลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 - 2554
-ที่ปรึ กษาคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่ งปัจจุบัน (2554 – ปัจจุบัน)
ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา
- ร่ วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดตั้ง รายวิชา บฑคร ๕๒๑ จริ ยธรรมการวิจยั ๑ หน่วยกิต ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ และกาหนดให้มีการเทียบเคียงเนื้ อหาด้านจริ ยธรรมการวิจยั ในคนที่ได้มีการจัด
สอนอยูใ่ นหลักสู ตรต่างๆของบัณฑิตวิทยาลัยกับ บฑคร ๕๒๑
- เป็ นวิทยากร เรื่ อง จริ ยธรรมการวิจยั ในคน ให้กบั หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ดังนี้
o SICL 636 จิตวิทยาคลินิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
o SIDI 523 การบริ หารทางการแพทย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู งวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
o DTID 514 Research Methodology บรรยายภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ คณะทันต
แพทยศาสตร์
o SCID 518 Generic Skill in Science Research บรรยายภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์
o SHSS 507 Advance Research Methodology in Criminology (อาชญวิทยา) คณะ
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์
o NSID 613 Statistics and Nursing Research บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่ อง Ethical
Consideration in Research คณะพยาบาลศาสตร์
- เป็ นวิทยากร เรื่ อง จริ ยธรรมการวิจยั ในคน ให้กบั หลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยอื่นใน
ประเทศไทย ดังนี้
o TU BM 682 Ethics in Biomedical Research บรรยายภาษาอังกฤษ เรื่ อง Ethical Issue in
Genetic Research and Stored Tissue มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การจัดอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน
- การจัดอบรม Education/ Training course in Human Research Ethics for Institution
ั ฟุลไบร์ท Fulbright Specialist Program
Review Board (IRB) members โดยได้รับทุนอเมริ กน
PR#4100 Developing Capacity in Human Research Subject Protection November 18, 2010 ใน
การสนับสนุนผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ นวิทยากร คือ Jeanne Grace RN, PhD, Emeritus Professor of
Clinical Nursing, Chair, Research Subjects Review Board 03 Biomedical, University of
Rochester School of Nursing, USA
การฝึ กอบรมนี้เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้แก่กรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยมหิ ดล
แบ่งเป็ น Basic Course และ Advance Course กลุ่มละ ๓๐ ท่าน ใช้เวลา ๓ สัปดาห์ เมื่อ กลางเดือน
มกราคม – ต้นกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
- กิจกรรมประจาของศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
o การประชุมเชิงปฏิบตั ิ เรื่ องจริ ยธรรมการวิจยั ในคน สาหรับนักวิจยั ทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ ปี ละ ๒ ครั้ง
o การประชุมเชิงปฏิบตั ิ เรื่ องจริ ยธรรมการวิจยั ในคน สาหรับนักวิจยั ทางชีวการแพทย์ ปี ละ
๒ ครั้ง
o การอบรม เรื่ อง หลักปฏิบตั ิการวิจยั ทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice – GCP Training
ปี ละ ๑ ครั้ง
o การอบรมความรู ้เรื่ องจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ความร่ วมมือภาครัฐร่ วมเอกชน เป็ นการ
อบรมระยะสั้น สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน และ
ศูนย์วจิ ยั คลินิก ระยะเวลา ๔ วัน
o Research Ethics Forum สาหรับนักวิจยั และผูส้ นใจ ปี ละ ๑-๒ ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ เช่น
การวิจยั สมุนไพร, BioBanking & Tissue Banking, Thai Clinical Trial Registry,
Responsibility for Research- Related Injury
- ร่ วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัย
o การประชุมเชิงปฏิบตั ิสาหรับประธานหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึ กษาของ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย เป็ นประจา ปี ละ ๑-๒ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑
- ร่ วมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในการจิดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร “เพาะต้นกล้านักวิจยั
หัวใจจริ ยธรรม” แก่นกั ศึกษาแพทย์ช้ นั ปรี คลินิก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดี
ในการทาวิจยั ในคน สาหรับนักศึกษาที่มีความสนใจ และมีศกั ยภาพที่จะเป็ นกั วิจยั ในอนาคต
วิธีการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิค flipped classroom, small group discussion and role play จัดไป
ทั้งสิ้ น ๒ ครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม ๒๐ – ๓๐ คน/ครั้ง ได้รับความสนใจจากนักศึกษาแพทย์เป็ นอย่าง
มาก และต้องการให้มีการดาเนินกิจกรรมเช่นนี้ต่อ โดยนักศึกษาเป็ นผูป้ ระสานงาน และนัดเวลากับ
อาจารย์ผสู้ อนตามความสมัครใจ
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การรับเชิ ญเป็ นวิทยากรเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคนของส่ วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนคณะพยาบาลศาสตร์
- คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนคณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน
- คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- สถาบันวิจยั ภาษา
- วิทยาลัยนานาชาติ
การรับเชิ ญเป็ นวิทยากรเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน จากสถาบันอืน่
- กรมแพทย์ทหารเรื อ
- สภาบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.)
- สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
- สถาบันราชประชาสมาศัย กระทรวงสาธารณสุ ข
- กรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ และ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะแพทยศาสตร์ และ คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลเลิดสิ น
- วชิรพยาบาล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
- โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
- โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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