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ใบลงทะเบียน 
การฝึกอบรม เรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี  

Good Clinical Practice : GCP” รุ่นที่ 1  
 (กรุณาพิมพ ์หรือ เขยีนตัวบรรจง) 

 ช่ือ ( น.ส. / นาง / นาย)      

 นามสกลุ        

 Name (ตัวพิมพใ์หญ่)       

 Last Name (ตัวพิมพ์ใหญ่)      

 อาหารที่รับประทาน       อิสลาม       มังสวิรัติ        

                ปกติ       อื่นๆ ระบุ    
 สังกัด        

 ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก      

 เลขท่ี     ถนน     

 แขวง               เขต    

 จังหวัด     รหัสไปรษณีย ์   

 เบอร์มือถือ       

 เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน      

 E-mail        
 
 
 

     
 
     
 
 
 
 

      วิธกีารช าระค่าลงทะเบียน 
     1) เงินสด ช าระเงินได้ที่งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและ 

สวัสดิการ ช้ัน 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี
     2) ใบ Pay in ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี สามารถดาวน์ 

โหลดใบ Pay in ส าหรับช าระค่าลงทะเบียนได้ที่ 
www.acmrrama.com 

     3) ใบน าฝาก ได้เฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
      ช่ือบัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” 

เลขท่ีบัญชี 026-3-04247-7 
     4) ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 
ติดต่อที่พัก 
  1. โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ โฮเท็ล 
  สนใจติดต่อ  คุณคูโบ้   โทร. 02-034-3888 
 ห้องพักเดี่ยว  1,500  บาท   (รวมอาหารเช้า) 
 ห้องพักคู ่     1,500  บาท   (รวมอาหารเช้า) 

 

  2. โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค กรุงเทพฯ 
  สนใจติดต่อ  คุณมณีรัตน์   โทร. 097 – 941 - 4916 
 ห้องพักเดี่ยว  1,500  บาท   (รวมอาหารเช้า) 
 ห้องพักคู ่     1,800  บาท   (รวมอาหารเช้า) 

 

  3. โรงแรมสุโกศล 
  สนใจติดต่อ  คุณขวัญเรือน   โทร. 081 – 823 - 0882 
 ห้องพักเดี่ยว  2,400  บาท   (รวมอาหารเช้า) 
 ห้องพักคู ่     2,600  บาท   (รวมอาหารเช้า) 

 
 
 
 
 
 
 

 
จัดการฝึกอบรม  

เร่ือง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
Good Clinical Practice : GCP” รุ่นท่ี 1 

 
 
 

 
 

ระหว่างวันที ่20-21 มีนาคม 2562 
ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล 

ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

สอบถามรายละเอียด / แจ้งยกเลิก / ยืนยันการช าระเงิน 
ติดต่อได้ที่ คุณรจนา  บุญเลิศกุล 

งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ช้ัน 1 
โทร. 02-201-2193, 02-201-1542  Fax. 02-201 2607 
เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการช าระเงิน   
มาที ่E-Mail : academic.rama@gmail.com 

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,600 บาท 
*ช าระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐานการช าระเงนิด้วยคะ่* 
ส่งมาที่ E-Mail : academic.rama@gmail.com 

http://acmrrama.com/
http://www.acmrrama.com/


 
การฝึกอบรม เรื่อง “การปฏิบัติการวิจยัทางคลินิกที่ด ี

Good Clinical Practice: GCP” รุ่นที่ 1 
 

หลักการและเหตุผล 
 งานวิจั ยทางคลินิ ก เป็ นจุด เด่ นของการวิจั ย ใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี และท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
ต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยมาตรฐานสากลเป็นที่
ยอมรับ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างและมาตรฐานของ
งานวิจัยทางคลินิกให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งกระบวนการวิจัยนั้นมี
ความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้
แพทย์ พยาบาลที่ท างานเกี่ยวกับการวิจัยจึงต้องทราบถึง
ระเบียบวิธีการ แบบแผน และการด าเนินงานวิจัยอย่างถูกต้อง 
ซึ่งการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี  เป็นแนวทางส าหรับ
ด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่ทั่วโลกและนานาชาติใช้เป็น
กรอบการท างานในการด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก เพ่ือให้
ข้อมูลการวิจัยนั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นการรับประกัน
ว่าสิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ได้รับการคุ้มครอง  ซึ่ งจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาแพทย์ 
พยาบาลวิจัยที่ท างานทางด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิกอย่าง
ต่อเนื่อง 
 หน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ตระหนักถึงความส าคัญนี้ จึงจัดให้มีการฝึกอบรม
เรื่อง “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” เพ่ือเผยแพร่ เพ่ิมพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และทักษะในการด าเนินงาน
วิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
ให้แก่แพทย์ พยาบาลวิจัย รวมทั้ งผู้ที่สนใจ  ให้ เป็นผู้ที่มี
ความสามารถที่จะด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป 

ก าหนดการอบรม 

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 
08.30 - 09.00 Registration 
09.00 - 10.30 Key Study Activities Definition & 

Principles of GCP 
  Pravich Tanyasittisuntom, MD. 
10.30 – 10.45 Break 
10.45 – 12.00 Sponsor and Investigator 

Responsibility 
 Pravich Tanyasittisuntom, MD. 
12.00 - 13.00 Lunch 
13.00 - 14.00 Protocol or Clinical investigation plan, 

protocol amendment and protocol 
compliance 

 Pravich Tanyasittisuntom, MD. 
14.00 – 15.00 EC Responsibility 
 Nitaya Jeanpan 
15.00 - 15.15 Break 
15.15 - 16.15 Informed Consent 

Nitaya Jeanpan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันพฤหัสบด ีที่ 21 มีนาคม 2562 
08.45 - 09.00 Registration 
09.00 - 10.00 Safety management 

Nitaya Jeanpan 
10.00 – 10.45 Handling of Investigational products  

or handling of investigational 
social/behavioral interventions 
Nitaya Jeanpan 

10.45 – 11.00 Break 
11.00 – 12.00 Enhancing subject recruitment, 

subject compliance and subject 
retention 
Pravich Tanyasittisuntom, MD. 

12.00 - 13.00 Lunch 
Advance GCP/GCP Addendum (Module 9-10) 
13.00 - 14.30 Quality management in clinical 

research 
 Risk-based manitoring 
 Pravich Tanyasittisuntom, MD. 
14.30 - 14.45 Break 
14.45 - 15.45 Data record and data quality 

management 
Electronic Data Record 

 Pravich Tanyasittisuntom, MD. 
15.45 - 16.15 Post Test 
 
 


