การประชุมวิชาการ FERCIT และ เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยในประเทศไทย ประจำปี 2565

เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการวิจัยกัญชาในคนหลังเปิดกัญชาเสรี”
และ การอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
ในรูปแบบ Hybrid Conference
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
08.00 - 09.00
09.00 - 09.15

09.15 - 09.30

09.30 - 09.45
09.45 - 12.00

ลงทะเบียน

พิธีเปิด และ กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับ โดย

โดย พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดย
พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

ประชุมสามัญประจำปี ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
(รายงานผลดำเนินงาน) และ
“Highlight of FERCIT Conference 2022”
พ.อ.ศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี
Member-Secretary FERCIT

พักรับประทานอาหารว่าง
การเสวนาเรื่อง การวิจัยการใช้กัญชาทางคลินิกกับโรคต่างๆ
(มุมมองจากสหสาขาวิชาทางการแพทย์)
- พ.อ.หญิง ผศ.ภิรดี สุวรรณภักดี
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- แพทย์หญิงอรวรรณ ศิลปะกิจ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
- รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังสีสมบูรณ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00 - 13.00

13.00 - 15.00

ดำเนินรายการ: พ.อ.รศ.สุธี พานิชกุล
ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การเสวนาเรื่อง “ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการวิจัยทางคลินิก”
- การวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชาตามวิถีแพทย์แผนไทย
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาและการวิจัยทางคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์กัญชา
ภญ.จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
08.00 - 08.45
08.45 - 09.45

09.45 - 10.45

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565

ลงทะเบียน

08.00 - 08.45

การวิจัยในมนุษย์: เรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน

(Research involving humans: Learning from the past to the present)

08.45 - 09.45

(Further review of approved studies for continuing protection
of research participants)

ผศ.ภญ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวทางปฏิบัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ควบคุม
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย

(Guidelines, laws, and regulations governing research involving humans)

09.45 - 10.45

นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)
10.45 - 11.00

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 - 12.00

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและผู้วิจัย

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

(Research Ethics Committee’s and Investigator’s roles and responsibilities)

15.15 - 16.15

10.45 - 11.00
11.00 - 12.00

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 - 13.00

การประเมินคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของโครงการวิจัย

13.00 - 14.00

(Assessment of the scientiﬁc value of protocol)

พ.อ.ผศ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

(Informed consent process)

ดร.ณัฏฐ์ธรรมา นำฟ้า
มหาวิทยาลัยบูรพา

พักรับประทานอาหารว่าง
ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์
ศ.เกียรติคุณ นพ.ทวิป กิตยาภรณ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย: จริยธรรมและกฎหมาย

(Protection of research participants’ privacy and conﬁdentiality of
their personal information: ethics and laws/regulations)

การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของโครงการวิจัย

(Risk-beneﬁt assessment of the protocol)

14.00 - 15.00

ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และการประพฤติไม่เหมาะสม
ในการวิจัย
(Conﬂict of interest management and research misconduct)

พักรับประทานอาหารว่าง

การปกป้องเพิ่มเติมให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง
(Additional protection of vulnerable research participants)

พ.ท. วัฒน์ มิตรธรรมศิริ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พ.ท.รศ.ปิยะ รุจกิจยานนท์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กระบวนการขอความยินยอม

(Ethical issues in social science and behavioral research)

นายแพทย์ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

15.00 - 15.15

ลงทะเบียน
การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองเพื่อปกป้อง
ผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

15.00 - 15.30

พ.อ.รศ.สหพล อนันต์นำเจริญ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ตอบคำถามผู้เข้าประชุม

15.30 - 15.45

พิธีปิด และ กล่าวปิดงาน โดย ประธานชมรม FERCIT

15.45 - 16.00

แบบทดสอบหลังการอบรมและรับใบประกาศนียบัตร

- การผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการวิจัย
ทางคลินิก
ดร.ภญ.ปิยพร พยัฆพรม
ดร.ภญ.วิภาดา ขาวรุ่งเรือง
องค์การเภสัชกรรม
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ภญ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45

ลงทะเบียนฟรี

อบรมครบ 3 วัน
ได้รับใบประกาศนียบัตรอบรม GCP

พักรับประทานอาหารว่าง

สรุปประเด็นสำคัญ และ ตอบข้อซักถาม

**รับจำนวนจำกัด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิจัย รพ.รร.6/วพม. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

dmu_pcm@hotmail.com

02-354-3981

www.fercitconference.com

