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โครงการจัดประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020 
โดย คณะกรรมการ CTC (Clinical Trial Center) ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

วันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม 1210 โซนบี  ช้ัน 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการ CTC (Clinical Trial Center) ร่วมกับฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีจุดประสงค์การดําเนินงานเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาล พยาบาล พยาบาลวิจัย นักวิชาการและบุคลากรต่างๆ ของฝ่ายการพยาบาล จากสถาบันต่างๆ ได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญ และมีความรู้ความสามารถดําเนินงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ได้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 
(Good Clinical Practice: GCP) คณะกรรมการ CTC ร่วมกับฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วางแผนท่ีจะ
จัดการประชุมฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกในระดับมาตรฐานสากล คือ “Standard Course in Clinical Trials and GCP 
Training 2020” ให้แก่บุคลากรของฝ่ายการพยาบาลจากสถาบันต่างๆ รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ในการดําเนินงานวิจัยตามมาตรฐานของหลักปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี  ระหว่างวันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1. เพ่ือแลกเปล่ียนกลยุทธ์ในการทําวิจัยให้สําเร็จ/กลยุทธ์ในการเตรียมตัวเป็นนักวิจัยอาชีพ (Research career) 
2.2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า ทันสมัย ทางด้านหลักปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (GCP) 
2.3. แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดําเนินงานวิจัย ในมุมมองระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 
3. หัวข้อการฝึกอบรม 

3.1. Principles of good clinical practice in clinical study 
3.2. Study design and research methodology in clinical research I - II 

3.2. Research proposal preparation 
3.3. Clinical trial registration: Essential elements for publication 
3.4. Type of clinical trial: Sponsor-initiated trial vs. Investigator-initiated trial 
3.5. Primer for investigator-initiated trial 
3.6. Process of sponsor-initiated trial: Roles of sponsors and investigators, site selection, study planning, study 

start up and closing 
3.7. Responsibilities of ethical committee in clinical research 
3.8. Central Research Ethics Committee (CREC) 
3.9. Informed consent/assent 

3.10. How to design case report form (CRF) 
* Source doc vs CRF 
* Element CRF  
* Backward design from statistical analysis plan 

3.11. Basic Biostatistics 
3.12. Sample size calculation 
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3.13. Monitoring and auditing: Process of data monitoring and source data verification, audit and inspections by 
regulatory authorities, National, EU, US, Japan, Latest inspection policies 

3.14. Safety report and SAE handling: Basic definition and procedure ICH E2 documents 

3.15. Process for trials with new medical devices 
3.16. Process for trials with new medical products  
3.17. องค์กรเพ่ือการวิจัยคลินิกแห่งประเทศไทย (Thailand Clinical Research Enterprise : TCRE) 

3.18. How to be successful in research career: Tips for young researchers   
3.19. Workshop: informed consent ; Privacy & confidentiality #1 

3.20. Workshop: informed consent ; Privacy & confidentiality #2 

 
4. วิธีการฝึกอบรม  

4.1. บรรยาย / อภิปราย / ประชุมกลุ่มย่อย / ซักถาม 
4.2. เข้าร่วมประชุมอบรมผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

5. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม  
3 วัน ระหว่างวันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 
 

6. สถานท่ีจัดการฝึกอบรม  
ณ ห้องประชุม 1210 โซนบี  ช้ัน 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 

7. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชกร / นักวิจัย / นักวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันอ่ืน 
 

8. จํานวนผู้เข้ารับการอบรม จํานวน  320  คน 
- บุคคลภายนอก  120 คน  

- บุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ / สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย 

 80 คน  

- ผู้เข้าอบรมท่ีไม่เก็บเงินค่าลงทะเบียน (โควต้าท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ) 120 คน  

 
9. ค่าลงทะเบียน    

9.1. เก็บค่าลงทะเบียน  จํานวน 200 คน  
- ค่าลงทะเบียน  

 บุคคลภายนอก 
  ชําระเงินค่าลงทะเบียน ต้ังแต่วันท่ี 14 กันยายน 2563 - 20 ตุลาคม 2563 คนละ 3,000.- บาท 
  ชําระเงินค่าลงทะเบียน ต้ังแต่วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คนละ 3,500.- บาท 

 บุคลากร สังกัด รพ.จุฬาลงกรณ์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (80 คน x 2,500 บาท)   
- ขออนุมัติเก็บเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับผู้เข้าอบรม ตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป 
- สามารถเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ (ค่าลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารการประชุมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ

เครื่องด่ืม)  
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9.2. ไม่เก็บค่าลงทะเบียน  จํานวน 120 คน  
สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามท่ีคณะกรรมการกําหนด (ใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กลุ่มกิจกรรมประเมินผลและเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อท่ี 1.36.4.3 การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/Research 
Forum ปีงบประมาณ 2564)   

 
10. วิธีประเมินผล   

10.1. แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
10.2. 80% Attendance Certification  
 

11. ใบเกียรติบัตรรับรองการอบรม (Certification) 
Certificate of attendance สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมครบ 80% ของระยะเวลาอบรมท้ังหมด 
 

12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
12.1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และกลยุทธ์ในการดําเนินการวิจัยอย่างนักวิจัยอาชีพ 
12.2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าทันสมัย เพื่อให้สามารถดําเนินการวิจัยทางคลินิกในระดับ

มาตรฐานสากล 
 

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 

14. คณะกรรมการดําเนินการ  
14.1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักด์ิ) ท่ีปรึกษา 
14.2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย (รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร) ท่ีปรึกษา 
14.3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์   ท่ีปรึกษา 
14.4. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวสี  ตุลวรรธนะ    ท่ีปรึกษา 
14.5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมนา ชมพูทวีป    ท่ีปรึกษา 
14.6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรณพ ใจสําราญ   ประธานกรรมการ 
14.7. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โสภาคย์  มนัสนยกรณ์   กรรมการ  
14.8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ    กรรมการ 
14.9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงปาจรีย์ จริยวิลาศกุล   กรรมการ 
14.10. อาจารย์ แพทย์หญิงแพร์ พงศาเจริญนนท์    กรรมการ 
14.11. นางพรทิพย์  สินธวานุรักษ์     กรรมการ 
14.12. อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ    กรรมการและเลขานุการ 
14.13. นางปวีณา สุภาตรี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
http://rs.md.chula.ac.th/event/sct2020 

 


