
กําหนดการอบรม
1. ประชุมวิชาการประจําปชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
2. อบรม เร่ือง Human Subject Protection Course & GCP
3. การประชุมสามัญประจําปของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

ฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันจันทร ท่ี 29 – วันอังคาร ท่ี 30 เมษายน 2562

หองประชุมประกิตเวชศักดิ์ (312/3) ชั้น 3 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Day 1: 29 เมษายน 2562

เวลา เร่ือง รูปแบบ วิทยากร

08.00 - 08.50 ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 กลาวตอนรับ ศ.กิตติคุณ พญ. ธาดา สืบหลินวงศ
09.00 - 10.30 บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ ของภาค

สวนตางๆในงานวิจัยทดลองทางคลินิก (ใน
เด็ก)

อภิปราย วรศักด์ิ โชติเลอศักด์ิ  (สถาบัน)
ชาญชัย ไตรวารี (กรรมการจริยธรรมฯ)
ธันยวีร  ภูธนกิจ (นักวิจัย)
ประภาพรรณ รัชตะปติ (ผูดําเนินการอภิปราย)

10.30 - 10.45 พัก อาหารวาง
10.45 - 11.45 การประเมินความเส่ียงในอาสาสมัครกลุม

เปราะบางในงานวิจัยทางคลินิก
บรรยาย ขวัญชนก ย้ิมแต

11.45 - 12.15 ประชุมสามัญประจําปของชมรม FERCIT ประธานฯ เลขาฯ และสมาชิกทุกทาน
12.15 - 13.30 พัก อาหารเท่ียง
13.30 - 15.00 การพิจารณาโครงรางการวิจัยทางคลินิก

ค ร้ั ง แ ร ก ใ น ผู เ ข า ร ว ม ก า ร วิ จั ย ก ลุ ม
เปราะบางและผูปวยจิตเวช

อภิปราย ขวัญชนก ย้ิมแต
สุพัตรา ปรศุพัฒนา
อรอนงค กุละพัฒน (ผูดําเนินการอภิปราย)

15.00 – 15.15 พัก อาหารวาง
15.15 – 16.00 การดูแลความเปนสวนตัว และรักษา

ความลับขอมูลของผูเขารวมงานวิจัย ของ
ฐานขอมูลขนาดใหญ และการแชรขอมูล

บรรยาย จรณิต แกวกังวาล

หมายเหตุ:
1. ผูเขาอบรมจะตองรวมในกิจกรรม 80% และสงคืนแบบประเมินท่ีไดเสนอความเห็นแกเจาหนาท่ี จึงจะไดรับ Certificate

of Attendance
2. Certificate of Attendance ดังกลาว สามารถใชแนบกับโครงรางงานวิจัยท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตาม

ขอกําหนดสํานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เทียบเทา GCP
training)



Day 2: 30 เมษายน 2562
เวลา เร่ือง รูปแบบ วิทยากร

08.00 - 09.00 ลงทะเบียน, ตรวจสอบความถูกตองของ ช่ือ – นามสกุล
09.00 – 10.30 Standard informed consent form

template 1: for clinical trials in
Thailand

อภิปราย จันทรา กาบวัง
ณัฐ คูณรังษีสมบรูณ
ชัยรัตน ฉายากุล (ดําเนินการอภิปราย)

10.30 - 10.45 พัก อาหารวาง
10.45 – 12.15 Standard informed consent form

template 2: for clinical trials in
Thailand

อภิปราย นิมิตร มรกต
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
ทิพาพร ธาระวานิช (ผูดําเนินการอภิปราย)

12.15 - 13.30 พัก อาหารเท่ียง
13.30 - 14.30 Summary on: Standard informed

consent form template 3: for
clinical trials in Thailand

อภิปราย ชัยรัตน ฉายากุล
ทิพาพร ธาระวานิช

14.30 - 14.45 พัก อาหารวาง
14.45 - 16.15 Standard informed consent form

template 4: Optional for
- biomaterial/data banking
- genetic study

อภิปราย ชนินทร ล่ิมวงศ
ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
อาภรณภิรมย เกตุปญญา (ผูดําเนินการอภิปราย)

16.15 - 16.30 Summary & Closing ธาดา สืบหลินวงศ

หมายเหตุ:
1. ผูเขาอบรมจะตองรวมในกิจกรรม 80% และสงคืนแบบประเมินท่ีไดเสนอความเห็นแกเจาหนาท่ี จึงจะไดรับ Certificate

of Attendance
2. Certificate of Attendance ดังกลาว สามารถใชแนบกับโครงรางงานวิจัยท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ตาม

ขอกําหนดสํานักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เทียบเทา GCP
training)



Brief outlines
เร่ือง Outlines

บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ของภาค
สวนตางๆ ในงานวิจัยทดลองทางคลินิก (ใน
เด็ก):

 สถาบัน สถาบันในฐานะหนวยงานที่อนุญาตใหนักวิจัยดําเนินการวิจัย มีมาตรการ
อะไร รองรับ ชวยเหลือ หากเกิดเหตุการณไมพึงประสงครายแรง
ผู เขารวมวิจัยไดรับอันตรายจากการเขารวมวิจัย โดยผู วิจัยไมมีทุน
สนับสนุนหรือในกรณีสถาบันใหทุนสนับสนุน

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และการติดตามอยางตอเนื่อง การดูแล
ปกปองอาสาสมัครกลุมเปราะบาง

 นักวิจัย การทําวิจัยในอาสาสมัครกลุมเปราะบางผูวิจัยรับผิดชอบตออาสาสมัคร
และงานวิจัยอยางไรบาง ตางจากอาสาสมัครปกติหรือไม

การประเมินความเสี่ยงในอาสาสมัครกลุม
เปราะบางในงานวิจัยทางคลินิก

การประเมินความเสี่ยงและประโยชนในอาสาสมัครกลุมเปราะบาง
เหมือนหรือตางจากอาสาสมัครทั่วไปหรือไม
Risk based monitoring of clinical trials (RBM) หนาที่ใคร คืออะไร
และเพ่ืออะไร

การพิจารณาโครงรางการวิจัยทางคลินิก
คร้ังแรกในผูเขารวมการวิจัยกลุมเปราะบาง
และผูปวยจิตเวช

- หลักเกณฑการพิจารณาคร้ังแรก Exemption, expedited และ full
board สําหรับ clinical trials ในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง และจิต
เวช

- งานวิจัยที่เขาขายความเสี่ยงต่ําในกลุมเปราะบาง และจิตเวช สามารถ
ทบทวนโดย expedited review หรือไม

- งานวิจัยแบบ retrospective ในกลุมเปราะบาง expedited review
ไดหรือไม

การดูแลความเปนสวนตัว และรักษา
ความลับขอมูลของผูเขารวมงานวิจัย ของ
ฐานขอมูลขนาดใหญ และการแชรขอมูล

- ทําไมตองดูแลความเปนสวนตัวของผูเขารวมวิจัย และรักษาความลับ
ของขอมูลที่ไดจากผูเขารวมงานวิจัย

- ฐ า น ข อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ  ห ม า ย ถึ ง อ ะ ไ ร  ก า ร ดู แ ล privacy &
confidentiality ทําไดอยางไร

- Data sharing คืออะไร  ทํ าอย า ง ไ ร จึ งจะยั งคง รักษา privacy &
confidentiality

Standard informed consent form
template for clinical trials in
Thailand

- องคประกอบของ informed consent ตามระบุใน ICH-GCP 2016
- รูปแบบ informed consent ในงานวิจัยทางคลินิกที่เหมาะกับผูเขารวม

วิจัย (คนไทย)
- enhanced ICF คืออะไร ทําไดอยางไร
- เคยใช enhanced ICF ในผูเขารวมวิจัย (คนไทย) หรือยัง ผลเปน

อยางไร
- ความยอมรับของผูเขารวมการวิจัย นักวิจัย EC (lay person) sponsor

และ อย.
Standard informed consent form
template 4: Optional for -
biomaterial/data banking

- Template ของ ICF สําหรับงานวิจัย ที่จะขอเก็บตัวอยางชีวภาพ และ
ขอมูลไวในระบบ คลัง (banking) มคีวามเปนอยางไร

- องคประกอบที่จะตองมี
- Broad consent ตามที่ระบุใน CIOMS 2016 ใชไดกับบริบทผูเขารวม

วิจัย (คนไทย) ไดหรือไม อยางไร


