คูมือ
แบบเสนอโครงรางการวิจัย

กองวิชาการ สํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร

รายการเอกสาร
หนา
1. แผนภูมแิ สดงขั้นตอนการขออนุมัติเก็บขอมูล / ดําเนินการวิจัย

-

2. ขอความทราบในการเขียนโครงการวิจยั เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ

1

3. ขอควรทราบในการเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการฯ (ผานคณะอนุกรรมการฯ แลว)

2

4. แบบฟอรมผูขอเก็บขอมูล

3

5. บันทึกเรื่องขออนุมัติการทําวิจยั ในคน (สําหรับขาราชการในสังกัด สนพ.) (เอกสาร 1.1)

4

6. หนังสือใหความยินยอมเขารวมในโครงการวิจยั (ตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด (เอกสาร 5)

5

7. แบบสรุปโครงการวิจัย (เอกสาร 3.1)

6

แบบสรุปโครงการวิจัยเกีย่ วกับยา (เอกสาร 3.2)

7

8. ใบปะหนาเพื่อสงกรรมการฯ (ผานอนุกรรมการฯ แลว) ผูวิจยั ลงนามดวยตนเอง

8

9. เอกสารรับรองโครงการวิจยั ในคน (เอกสาร 7.21)

9

10. แบบรายงานผลขางเคียง หรือความกาวหนาของงานวิจัย (เอกสาร 9)

10

11. แบบเสนอโครงการวิจัย (คําอธิบาย) (เอกสาร 2.1)

11 – 17

12. เอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนําสําหรับอาสาสมัครา (เอกสาร 4.1 และ 4.2)

18 – 21

ขั้นตอนการขออนุมัติเก็บขอมูล / ดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยสง
โครงการ
23 ชุด
รูปแบบ
21 ขอตาม
หลักเกณฑ
ที่กําหนด

อนุกรรรมการ
อานกอนเขา
ประชุมอยาง
นอย 10 วัน

แจงผล
แกไข
ตามมติ
ประชุม
อนุกรรมการ

อังคาร
สัปดาหที่ 2 – 4 ของเดือน
หมายเหตุ

สั่งให กก.อาน
จํานวน 19 ชุด
พรอมหนาบันทึก
ผูวิจัยลงนาม
ผูวิจัย
แกไข

แจง
ผล
ประชุม
กรรมการ

ผูวิจัย
แกไข

เสนอเลขากก.
1 ชุด

ออกเอกสาร
รับรอง (เวียน
แจงแหงง
เก็บขอมูล)

จันทร
สัปดาหที่ 2 – 4 ของเดือน

การสงใหคณะอนุกรรมการและกรรมการพิจารณานัน้ ตองสงกอนวันประชุม 10 วัน เปนอยางนอย เนื่องจากเจาหนาที่ตองสงโครงการวิจยั
ใหอนุกรรมการหรือกรรรมการอานกอนเขาประชุม
- ชื่อเต็มของคณะอนุกรรมการฯ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจยั ในคนของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
- เลขานุการของอนุกรรมการฯ คือ ผูอํานวยการกองวิชาการ สํานักการแพทย
- ชื่อเต็มของคณะกรรมการฯ คือ คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
- เลขานุการของคณะกรรมการฯ คือ อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช

เก็บ
ขอมูล
ได

ขอควรทราบ
ในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ
1. ใบปะหนา
 บุคลากรในสังกัดสํานักการแพทย มี
1) บันทึกขอความ (เอกสาร 1.1) เรื่อง ขออนุมัติการทําวิจยั ในคน ผูอํานวยการสวนราชการ
ลงนาม มีเลขที่ออก และลงวันทีใ่ หครบถวน สําเนาปะหนาทุกโครง จํานวน 26 โครงการ
2) หนังสือจากสถาบันการศึกษา (กรณีอยูระหวางการศึกษา) เชน หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
คณะที่ศกึ ษาอยู ฯลฯ สําเนาปะหนาทุกโครง จํานวน 26 โครงการ อยูแผนหลังตอจาก 1)
มีหนังสือจากสวนราชการที่เปนตนสังกัด หรือจาก
 บุคลากรภายนอกสังกัดสํานักการแพทย
สถาบันการศึกษา ฯลฯ
2. โครงการตองมีสารบัญ (21 ขอ)
3. ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ เขียนได 2 แบบ
1) ใชตัวพิมพใหญทั้งหมด
2) หากใชตวั พิมพเล็ก คําขึ้นตนทุกคําใหใชตัวพิมพใหญ ยกเวนคําที่เปนบุพบท (preposition)
4. โครงการมี 21 ขอ ตามหลักเกณฑที่กําหนด หากขอใดไมมี ใหระบุหัวขอ และกํากับวา ไมมี
5. ตองมีเลขกํากับ และการเขียนเลขหนา ใหเขียนติดตอกันไปทั้งโครงการจนถึงหนาสุดทาย (หากมี
แบบสอบถาม หรือเอกสารอื่น ๆ ไมตองขึ้นเลข 1 ใหม ใหเรียงตอกันไป)
6. หนังสือใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย ใหใชตามแบบฟอรมการทําวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
7. เอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนํา สําหรับอาสาสมัคร ใหเขียนตามตัวอยางที่กําหนด
8. ทั้งโครงการไมควรเกิน 15 – 20 หนา โดยเฉพาะหัวขอ หลักการและเหตุผล ไมควรเกิน 5 หนา ขนาด
อักษร Angsana New 16
9. แบบสรุปโครงการวิจยั (เอกสาร 3.1 หรือ 3.2 ถาเปนการวิจัยที่เกี่ยวกับยา) ใหกรอกขอมูลใหครบ
ยกเวน 1) มุนบนขวา สําหรับเจาหนาทีก่ รอกและ 2) กรอบลางสุดผลการตัดสิน ไมตองกรอก ที่เหลือ
กรอกใหครบถวน ชองซายมือ 1 – 12 ตองกรอกดวย ดานขวาขอ 1 – 21 ใหระบุเลขหนา หากมี
โครงการภาษาอังกฤษแนบดวย ใหระบุเลขหนาชองภาษาอังกฤษดวย แบบสรุปโครงการวิจยั นี้ ไมตอง
เย็บเขามาในเลมใหแนบมากับตัวโครงการ เพราะกรรมการตองดึงใบนี้ออกมาจากโครงการ เพื่อใหผล
การตัดสินและรวมไวที่เลขานุการฯ คือ ใบนี้ตองดึงออกมาได หากจะเย็บเขามาในเลมใหไวแผนหลังสุด
และเย็บเฉพาะมุมบนซายมุมเดียว
10. กําหนดวันประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร คือ วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน ผูวิจัยตองสงโครงการ จํานวน 26 ชุด ลวงหนา
กอนการประชุม 10 วัน เปนอยางนอย เพื่อใหสงคณะอนุกรรมการฯ อานกอนการประชุม
11. กองวิชาการ จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย ภายใน 7 วัน ทําการ หลังการประชุม
12. หากมีขอสงสัย ติดตอเจาหนาที่ กองวิชาการ สํานักการแพทย (คุณฉวีวรรณ สรรพมงค) หมายเลข
0 2225 1338 (สายตรง) หรือ 0 2221 6141 ตอ 23111

ขอควรทราบ
การเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการฯ (ผานอนุกรรมการฯ แลว)
1. แบบฟอรมบันทึกนํา เอกสาร 1.1 เมื่อผานคณะอนุกรรมการฯ แลว ผูวิจยั ลงนามดวยตนเอง (ไมตอง
เสนอผูอํานวยการสวนราชการสังกัดลงนามใหม)
- ใบปะหนาตัวจริง แยกออกมาจากโครงการฯ ใหลงวันทีใ่ นวันที่นําโครงการมาสง
- ใบปะหนานี้สาํ เนา 19 ชุด แนบไปในโครงการทั้ง 19 โครงการ ไมตองเย็บเขาไปในเลม
2. ใบแจงผลการพิจารณาโครงการวิจยั (จากอนุกรรมการฯ) ใหสําเนา 19 ชุด แนบไปกับโครงการทั้ง
19 โครงการ (ตัวจริงไมตองใช)แนบไปเพือ่ ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาขอเสนอแนะของอนุกรรมการฯ
ที่พิจารณาไวแลว ไมตองเย็บเขาไปในเลม
3. สําเนาแบบสรุปโครงการวิจยั เอกสาร 3.1 หรือ 3.2 ทําเชนเดิม สําเนา 19 ชุด แนบไปกับโครงการทั้ง
19 โครงการ ไมตองเย็บเขาไปในเลม หากการแกไขโครงการทําใหเลขหนาโครงการเปลี่ยนแปลงตอง
แกแบบสรุปฯ ใหมใหสอดคลองและตรงกัน ตัวจริงแยกออกมาไปอยูก ับใบปะหนาตัวจริงใน ขอ 1
4. เอกสารชี้แจงคณะกรรมการฯ (ถามี) สําเนา 19 ชุด แนบไปในเลม ไมตองเย็บเขาไปในเลม ในกรณีที่
ผูวิจัยไมสามารถแกไขโครงการไดตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ใหทําบันทึกชี้แจงระบุเหตุผล
ที่ไมสามารถแกไขได เพื่อใหคณะกรรมการทราบ โดยในบันทึกนี้ใหเรียนคณะกรรมการพิจารณาและ
ควบคุมการวิจยั ในคนของกรุงเทพมหานคร ตัวจริงแยกมารวมกับใบปะหนาตัวจริง
5. กําหนดวันประชุมของคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจยั ในคนของกรุงเทพมหานคร คือ วัน
จันทรที่ 2 และ 4 ของเดือน ผูวิจัยตองสงโครงการ จํานวน 19 ชุด ลวงหนากอนการประชุม 10 วัน เปน
อยางนอย
6. เมื่อไดเอกสารครบแลว กองวิชาการ จะทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักการแพทย เพื่อลงนามเสนอ
คณะกรรมการฯ เมื่อผูอํานวยการสํานักการแพทยลงนามแลว จะเสนอโครงการไปยังเลขาของคณะกรรมการฯ
เพื่อดําเนินการตอไป
7. การแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัยจากคณะกรรมการฯ หากมีขอสงสัยผูวิจัยสามารถสอบถาม
โดยตรงที่ อาจารย ดร.เปรมวดี คฤหเดช
8. เมื่ อ ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามในเอกสารรั บ รองโครงการวิ จั ย แล ว เรื่ อ งจึ ง จะกลั บ มาที่
กองวิ ช าการ สํา นั ก การแพทย อี ก ครั้ ง เพื่ อ เวี ย นแจ ง ไปยั ง สั ง กั ด ของผู วิ จั ย และส ว นราชการที่
เป น แหล ง ข อ มู ล

เอกสารทีต่ องแนบ(ดานหนา)โครงการวิจัยเมื่อสงโครงการวิจัยไป
คณะกรรมการฯ 19 ชุด
1. แบบฟอรมบันทึกนํา เอกสาร 1.1 (เดิมทีส่ งคณะอนุกรรมการฯ)
2. แบบฟอรมใบปะหนาสงโครงไปคณะกรรมการฯ
3. แบบฟอรมการแกไข ตามมติของคณะอนุกรรมการฯ
4. เอกสารแจงผลการพิจารณา (ของคณะอนุกรรมการฯ ตัวจริงเก็บไว)
5. โครงรางการวิจัยที่แกไขแลว
หมายเหตุ ตัวจริง ขอ 1- 5 จํานวน 1 ชุด
สําเนา ขอ 1- 5 จํานวน 18 ชุด

ใบปะหนา
เขียนที่.........................................................
วันที่............................................................
เรื่อง ขอสงโครงรางการวิจัย
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
ตามบันทึกที่ กท 0602.4/ ..................... ลงวันที่ ....................................... เรื่อง แจงผล
การพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย โดยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาและควบคุ ม การวิ จั ย ในคนของ
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไดแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัยของ .....................................
ตําแหนง (ถามี).........................................สังกัด.............................................................................................
เรื่อง “………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….”
และใหผูวิจัยแกไขโครงรางการวิจัยตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ความละเอียดแจงแลวนั้น
ในการนี้ (ดิฉัน,ขาพเจา,กระผม)................................................ไดแกไขโครงรางการวิจัย
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
เปนที่เรียบรอยแลว ดังโครงรางการวิจัย จํานวน 19 ชุด ที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
ของกรุงเทพมหานครตอไป

............................................................
(..........................................................)
หัวหนาโครงการวิจัย

แบบฟอรมการแกไข
ตามมติของคณะอนุกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของสํานักการแพทย
(ตัวอยาง)
มติของคณะอนุกรรมการฯ

การแกไขตามมติของคณะอนุกรรมการฯ

1. หนา 1 ขอ 2 และ 4 หมายเลขโทรศัพท ใช
เครื่องหมายวรรคตอน ดังนี้ x xxxx xxxx
2. หนา 2 ยอหนาที่ 2 คําวา ผูมารับบริการ
ผูที่มารับบริการ ผูมาใชบริการ ผูรับบริการ
ใหเลือกใชเพียงขอความเดียวเหมือนกันทุก
ตําแหนง

1. แกไขแลวในหนา 1
2. แกไขเปน ผูรับบริการ ในหนา 2 ยอหนาที่
2

ลงนาม.................................................ผูวิจยั
ลงนาม..................................................คณะอนุกรรมการ

แบบฟอรมผูขอเก็บขอมูล
ชื่อ........................................................สกุล.......................................................โทร........................................
โทรมือถือ...............................
ใหทําเครื่องหมาย 9 หนาขอที่ถูกตรงตองตามโครงรางการวิจยั ที่ทา นเสนอ
1. ทานเปนบุคลากร
ภายในสังกัดสํานักการแพทย

ระบุ..............................................................................................

ภายนอกสังกัดสํานักการแพทย ระบุ..............................................................................................
2. ทานขออนุญาต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ทดสอบเครื่องมือ (TRY Out) ที่หนวยงานระบุชื่อหนวยงาน....................................................
1.
วพบ. 2.
รพก. 3. รพต. 4.
รพจ. 5. รพท. 6.
รพน.
7.
รพล. 8.
รพร. 9.
รพส. 10 วพก. 11. อื่น ๆ............................
เก็บขอมูล (Collecting Date) ที่หนวยงานระบุชื่อหนวยงาน....................................................
1.
วพบ. 2.
รพก. 3. รพต. 4.
รพจ. 5. รพท. 6.
รพน.
7.
รพล. 8.
รพร. 9.
รพส. 10 วพก. 11. อื่น ๆ.............................
- ผูวิจัยติดตอหนวยงานขออนุญาตเปนเบื้องตน เมื่อหนวยงานอนุญาตแลว สงแบบฟอรมผูขอเก็บ
ขอมูลมายังกองวิชาการ สํานักการแพทย เพื่อจะดําเนินการขออนุญาตผูอํานวยการวิทยาลัย /
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ในการเก็บขอมูล และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณาและควบคุม
การวิจยั ในคนของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อ....................................................
(หัวหนาโครงการวิจยั )
อนุญาต
ไมอนุญาต
ลงชื่อ....................................................
ตําแหนง...............................................
สังกัด....................................................

เอกสาร 1.1

บันทึกขอความ
โทรศัพท
วันที่

สวนราชการ
ที่
เรื่อง ขออนุมัติการทําวิจัยในคน
เรียน

โทรสาร

หัวหนาภาควิชา / กลุมงาน / ฝาย

ดวยขาพเจา
ภาควิชา / กลุมงาน / ฝาย
มีความประสงคจะทําวิจัยเรื่อง (ชื่อภาษาไทย)
เพื่อ
ทุนสนับสนุนงานวิจัย
ประเภทโครงการวิจัย

ตําแหนง
วิทยาลัย / โรงพยาบาล / กอง

การศึกษาวิจัย
การขอขึ้นทะเบียนยาในประเทศ
การศึกษาในหลักสูตร
อื่น ๆ
มูลนิธิวชิรพยาบาล
ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน
สวนตัว
มูลนิธิ
ทั่วไป
ความเสี่ยงต่ํา (ศึกษาขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียน บทความ บทสัมภาษณ
แบบสอบถาม ศึกษาสิ่งสงตรวจตาง ๆ จากรางกาย)
หัวหนาโครงการวิจัย
ลงนาม

เรียนเสนอ

ผูอํานวยการวิทยาลัย / โรงพยาบาล / กอง
เพื่อพิจารณา
หัวหนาภาควิชา / กลุมงาน / ฝาย
ลงนาม
เดือน
พ.ศ.
วันที่

เรียนเสนอ

ผูอํานวยการกองวิชาการ สํานักการแพทย
เพื่อพิจารณา
ผูอํานวยการวิทยาลัย / โรงพยาบาล / กอง
ลงนาม
เดือน
พ.ศ.
วันที่

เรียนเสนอ

ผูอํานวยการสํานักการแพทย
เพื่อพิจารณา
ลงนาม
เดือน
วันที่

ผูอํานวยการกองวิชาการ สํานักการแพทย
พ.ศ.

เรียนเสนอ

ประธานอนุกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน สํานักการแพทย
เพื่อพิจารณา
ผูอํานวยการสํานักการแพทย
ลงนาม
เดือน
พ.ศ.
วันที่

เรียนเสนอ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณา
ประธานคณะอนุกรรมการฯ สํานักการแพทย
ลงนาม
เดือน
พ.ศ.
วันที่

เอกสาร 5
หนังสือใหความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัย
ทําที่………………………….…….……
วันที่…………………………….………………………………
ขาพเจา…………………………………………………. อายุ…………………..ปอยูบานเลขที…
่ ………….ถนน…………………
หมูที่………..แขวง/ตําบล……………………………เขต/อําเภอ……………………………….จังหวัด………………………………………….
ขอทําหนังสือนี้ใหไวตอหัวหนาโครงการวิจัยเพื่อเปนหลักฐานแสดงวา
ขอ 1 ขาพเจาไดรับทราบโครงการวิจัยของ (หัวหนาผูวิจัยและคณะ)……………………………………………………………………
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอ 2 ขาพเจายินยอมเขารวมโครงการวิจัยนี้ดวยความสมัครใจ โดยมิไดมีการบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวงแตประการใด และพรอมจะให
ความรวมมือในการวิจัย
ขอ 3 ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพความปลอดภัย อาการหรือ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยโดยละเอียดแลวจากเอกสารการวิจัยที่แนบทายหนังสือใหความยินยอมนี้
ขอ 4 ขาพเจาไดรับการรับรองจากผูวิจัยวา จะเก็บขอมูลสวนตัวของขาพเจาเปนความลับ จะเปดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัยเทานั้น
ขอ 5 ขาพเจาไดรับทราบจากผูวิจัยแลววาหากมีอันตรายใดๆ ในระหวางการวิจัยหรือภายหลังการวิจัยอันพิสูจนไดจากผูเชี่ยวชาญของ
สถาบันที่ควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ไดวาเกิดขึ้นจากการวิจัยดังกลาว ขาพเจาจะไดรับการดูแลและคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากผูวิจัยและ/หรือ
ผูสนับสนุนการวิจัย และจะไดรับคาชดเชยรายไดที่สูญเสียไปในระหวางการรักษาพยาบาลดังกลาวตามมาตรฐานคาแรงขั้นต่ําตามกฏหมาย
ตลอดจนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยตามมาตรฐานคาแรงขั้นต่ําตามกฎหมายและในกรณีที่ขาพเจาไดรับอันตราย
จากการวิจัยถึงแกความตาย ทายาทของขาพเจามีสิทธิไดรับคาชดเชยและคาทดแทนดังกลาวจากผูวิจัยและ/หรือผูสนับสนุนการวิจัยแทนตัว
ขาพเจา
ขอ 6 ขาพเจาไดรับทราบแลววา ขาพเจามีสิทธิจะบอกเลิกการรวมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได และการบอกเลิกการรวมโครงการวิจัย
จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบรรดาคาใชจาย คาชดเชยและคาทดแทนตามขอ 5 ทุกประการ
ขอ 7 หัวหนาผูวิจัยไดอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆของโครงการ ตลอดจนประโยชนของการวิจัย รวมทั้งความเสี่ยงและอันตราย
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเขาโครงการนี้ใหขาพเจาไดทราบ และตกลงรับผิดชอบตามคํารับรองในขอ 5 ทุกประการ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความตามหนังสือนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามเจตนาของขาพเจา จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
พรอมกับหัวหนาผูวิจัยและตอหนาพยาน
ลงชื่อ……………………………………ผูยินยอม
(…………………………………...)
ลงชื่อ……………………………………หัวหนาผูวิจัย
(…………………………………...)
ลงชื่อ……………………………………พยาน
(…………………………………...)
ลงชื่อ……………………………………พยาน
(…………………………………...)
หมายเหตุ 1) กรณีผูยินยอมตนใหทําวิจัย ไมสามารถอานหนังสือได ใหผูวิจัยอานขอความในหนังสือใหความยินยอมนี้ ใหแกผู
ยินยอมใหทําวิจัยฟงจนเขาใจดีแลว และใหผูยินยอมตนใหทําวิจัยลงนาม หรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือรับทราบใน
การใหความยินยอมดังกลาวดวย
2) ในกรณีผูใหความยินยอมมีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ จะตองมีผูปกครองตามกฎหมายเปนผูใหความยินยอมดวย

เอกสาร 3.1
แบบสรุปโครงการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
กรุงเทพมหานคร
หนวยงาน……………………...
สังกัด………………………….

สําหรับเจาหนาที่กรอก
โครงการเลขที่………………
พิจารณาเมื่อ วันที…
่ …..เดือน…………………….พ.ศ………………

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย
……………………………….
โทร/มือถือ…………………...

โครงการเดิม เสนอแลว………ครั้ง สวนที่แกหลังสุด
คือ………………………………………………………….…………
แหลงทุนวิจัย…………………………………………………………

ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
ผูวิจัยเปน ขาราชการสังกัด กทม. (ระบุ)……………………… ขาราชการอื่น (ระบุ)…………………… เอกชน ระบุ)…………………………
ระดับวิทยานิพนธ

o ป.เอก o ป.โท

แพทยประจําบาน

แพทยประจําบานตอยอด

อื่นๆ (ระบุ)

จํานวนผูปวยที่จะศึกษา
ระยะเวลาทําการวิจยั
ทั่วโลก…………คน
ในประเทศ……….สถาบัน จํานวน………..คน
หนวยงานกทม. (ระบุ)………..คน
…………..เดือน
ขอมูลในเอกสารคําแนะนําและขอพิจารณาดานจริยธรรม
รายการเอกสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดที่จะปฏิบัติตอผูเขารวมโครงการโดยสรุป
การขออนุมัติทําวิจัยในคน
เลขหนาที่
เลขหนาที่
1. จํานวนครั้งที่อาสาสมัครตองมาพบผูวิจัย……….ครั้ง
1. ชื่อโครงการ – ไทย / อังกฤษ
2. กิจกรรมในโรงพยาบาล
ไมมี
นอน………วัน จํานวน………ครั้ง อื่นๆ……….

2. ชื่อหัวหนา – ไทย / อังกฤษ / ประวัติ
3. ชื่อผูรวมวิจัย – ไทย / อังกฤษ

3. คาเดินทางอันควรมี ∋ ไมมี

4. ชื่อแพทยผูรับผิดชอบและติดตอได 24 ชั่วโมง

มี……….…….บาท/ครั้ง

4. คาสูญเสียการขาดงานเกินจากวิจัยโดยตรง
ไมมี
มี……….…….บาท/ครั้ง
5. แพทยหรือผูดูแลอาสาสมัครอยางใกลชิด และใหคําปรึกษา
และวิธีการติดตอพบบุคคลดังกลาว ไมมี มี………หนา
6. กิจกรรมที่ผูอื่นและสถาบันถูกเอาเปรียบ
ไมมี
มี……………………….
7. จํานวนเลือดที่ไดรับการเจาะปริมาณ………จํานวน……ครั้ง
8. การตรวจพิเศษที่มีความเสี่ยงที่ผูปวยไดรับ ไมมี มี
เชน – การตัดชิ้นเนื้อ……………………….จํานวน……ครั้ง
- การตรวจทางรังสี……………………จํานวน……ครั้ง
- อื่นๆ………………………………………………….
9. วิธีการรักษาอื่นๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไมเขารวมโครงการนี้
……………………………………………… ไมระบุ
การรักษาผูปวยหลังจากจบโครงการวิจัยนี้คือ……………….
……………………………………………… ไมระบุ
10. มาตรการแทรกแซงหรือประเมินผลในระหวางการทดลอง
ไมมี
มี หนา……………………
11. ผูรับผิดชอบคาใชจาย ถาเกิดปญหาแทรกซอนหรือเสียชีวิต
ไมมี
มี หนา……………………
12. มาตรฐานชดเชย ถาเกิดทุพพลภาพจากการวิจัย
ไมมี
มี หนา……………………
ผลการตัดสิน

อนุมัติ

5. หลักการและเหตุผล
6. วัตถุประสงค
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
8. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจัย
9. จํานวนตัวอยาง – เกณฑคัดเขา/ ออก/ เกณฑหยุด
10. ผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึ้น
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
12. ขอพิจารณาดานจริยธรรม
13. ขอจํากัดของการวิจัย
14. อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
15. ระยะเวลาศึกษา
16. งบประมาณและแหลงทุน
17. เอกสารอางอิง
18. เอกสารชี้แจง / แนะนําขอมูล
19. หนังสือยินยอม
20. อื่นๆ เชน แบบสอบถาม ทะเบียนยา คาชดเชย
แกอาสาสมัคร
21. สรุปโครงการวิจัย

อนุมัติหลังปรับปรุง
เลื่อน
ไมอนุมัติ
ลงนาม………………………………………………………………
(เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน)
วันที่……………เดือน………………………..พ.ศ…………

เอกสาร 3.2
แบบสรุปโครงการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
กรุงเทพมหานคร
หนวยงาน……………………...
สังกัด………………………….

สําหรับเจาหนาที่กรอก
โครงการเลขที่………………
พิจารณาเมื่อ วันที…
่ …..เดือน…………………….พ.ศ………………

ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย
……………………………….
โทร/มือถือ…………………...

โครงการเดิม เสนอแลว………ครั้ง สวนที่แกหลังสุด
คือ………………………………………………………….…………
แหลงทุนวิจัย…………………………………………………………

ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาไทย)
ชื่อเรื่องวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
ผูวิจัยเปน ขาราชการสังกัด กทม. (ระบุ)……………………… ขาราชการอื่น (ระบุ)…………………… เอกชน (ระบุ)…………………………
ระดับวิทยานิพนธ o ป.เอก o ป.โท แพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด อื่นๆ (ระบุ)
วิจัยยาระยะที่
จํานวนผูปวยที่จะศึกษา
ระยะเวลาทําการวิจยั
I II
III IV
ทั่วโลก…………คน
ในประเทศ……….สถาบัน
หนวยงานกทม.
…………..เดือน
(ระบุ)………..คน
จํานวน………..คน
การศึกษายาใหม : ชื่อยา...........................................................................................................................................................................................................
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีเอกสารรับรอง เลขที่................................................
ไมมี
การศึกษานี้ ในกลุมควบคุมใช
ยา.....................................................................................................................................................
ไมใชยา
ขอมูลในเอกสารคําแนะนําและขอพิจารณาดานจริยธรรม
รายการเอกสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดที่จะปฏิบัติตอผูเขารวมโครงการโดยสรุป
การขออนุมัติทําวิจัยในคน
เลขหนาที่
เลขหนาที่
1. จํานวนครั้งที่อาสาสมัครตองมาพบผูวิจัย……….ครั้ง

1. ชื่อโครงการ – ไทย / อังกฤษ

2. กิจกรรมในโรงพยาบาล
ไมมี
นอน………วัน จํานวน………ครั้ง อื่นๆ……….

2. ชื่อหัวหนา – ไทย / อังกฤษ / ประวัติ
3. ชื่อผูรวมวิจัย – ไทย / อังกฤษ

3. คาเดินทางอันควรมี ไมมี

4. ชื่อแพทยผูรับผิดชอบและติดตอได 24 ชั่วโมง

มี……….…….บาท/ครั้ง

4. คาสูญเสียการขาดงานเกินจากวิจัยโดยตรง
ไมมี
มี……….…….บาท/ครั้ง
5. แพทยหรือผูดูแลอาสาสมัครอยางใกลชิด และใหคําปรึกษา
และวิธีการติดตอพบบุคคลดังกลาว ไมมี มี………หนา
6. กิจกรรมที่ผูอื่นและสถาบันถูกเอาเปรียบ
ไมมี
มี……………………….
7. จํานวนเลือดที่ไดรับการเจาะปริมาณ………จํานวน……ครั้ง
8. การตรวจพิเศษที่มีความเสี่ยงที่ผูปวยไดรับ ไมมี มี
เชน – การตัดชิ้นเนื้อ……………………….จํานวน……ครั้ง
- การตรวจทางรังสี……………………จํานวน……ครั้ง
- อื่นๆ………………………………………………….
9. วิธีการรักษาอื่นๆ ในกรณีที่อาสาสมัครไมเขารวมโครงการนี้
……………………………………………… ไมระบุ
การรักษาผูปวยหลังจากจบโครงการวิจัยนี้คือ……………….
……………………………………………… ไมระบุ

5. หลักการและเหตุผล
6. วัตถุประสงค
7. กรอบแนวคิดการวิจัย
8. รูปแบบและระเบียบวิธีการวิจัย
9. จํานวนตัวอยาง – เกณฑคัดเขา/ ออก/ เกณฑหยุด
10. ผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึ้น
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
12. ขอพิจารณาดานจริยธรรม
13. ขอจํากัดของการวิจัย
14. อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
15. ระยะเวลาศึกษา
16. งบประมาณและแหลงทุน
17. เอกสารอางอิง
18. เอกสารชี้แจง / แนะนําขอมูล

10. มาตรการแทรกแซงหรือประเมินผลในระหวางการทดลอง
ไมมี
มี หนา……………………

19. หนังสือยินยอม

11. ผูรับผิดชอบคาใชจาย ถาเกิดปญหาแทรกซอนหรือเสียชีวิต
ไมมี
มี หนา……………………

20. อื่นๆ เชน แบบสอบถาม ทะเบียนยา คาชดเชย
แกอาสาสมัคร

12. มาตรฐานชดเชย ถาเกิดทุพพลภาพจากการวิจัย
ไมมี
มี หนา……………………

21. สรุปโครงการวิจัย

ผลการตัดสิน

อนุมัติ

อนุมัติหลังปรับปรุง
เลื่อน
ไมอนุมัติ
ลงนาม………………………………………………………………
(เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน)
วันที่……………เดือน………………………..พ.ศ…………

ใบปะหนา
เขียนที่.........................................................
วันที่............................................................
เรื่อง ขอสงโครงรางการวิจัย
เรียน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
ตามบันทึกที่ กท 0602.4/ ..................... ลงวันที่ ....................................... เรื่อง แจงผล
การพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย โดยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาและควบคุ ม การวิ จั ย ในคนของ
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ไดแจงผลการพิจารณาโครงการวิจัยของ .....................................
ตําแหนง (ถามี).........................................สังกัด.............................................................................................
เรื่อง “………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….”
และใหผูวิจัยแกไขโครงรางการวิจัยตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ความละเอียดแจงแลวนั้น
ในการนี้ (ดิฉัน,ขาพเจา,กระผม)................................................ไดแกไขโครงรางการวิจัย
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
เปนที่เรียบรอยแลว ดังโครงรางการวิจัย จํานวน 19 ชุด ที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคน
ของกรุงเทพมหานครตอไป

............................................................
(..........................................................)
หัวหนาโครงการวิจัย

เอกสาร 7.1

เอกสารเลขที่.............................

เอกสารรับรองโครงการวิจัยในคน
คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร
ขอรับรองวา

โครงการ

:

...........................................................................................................

โครงการเลขที่

:

...........................................................................................................

โครงการเลขที่ของผลิตภัณฑทางการแพทย :

......................................................................

ชื่อหัวหนาโครงการ :

...........................................................................................................

สังกัด

...........................................................................................................

:

โครงการไดมาตรฐานทางวิชาการ ไมขัดตอหลักจริยธรรมสากล และเปนไปตาม
คําประกาศเฮลซิงกิ
จึงเห็นสมควรใหดําเนินการวิจัยในขอบขายของโครงการที่เสนอได ณ วันที่
..............เดือน.............................พ.ศ.............................

ลงชื่อ.................................................
(..............................................)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ประธานคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจยั ในคน
ของกรุงเทพมหานคร

เอกสาร 9

แบบรายงานผลขางเคียง หรือ ความกาวหนาของงานวิจัย
1. ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................ตําแหนง.........................................................
2. หนวยงาน / ภาควิชา...................................................โรงพยาบาล / สถาบัน....................................................
โทรศัพท.........................................................................โทรสาร.........................................................................
3. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย).............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษพิมพตัวใหญ)...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย.............................................................................................ป พ.ศ........................
5. ไดรับอนุมตั ิโครงการวิจยั วันที่...........................................................................................................................
6. ผลขางเคียง ผลแทรกซอน หรือผลกระทบตอผูปวย / อาสาสมัคร.....................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
7. ความกาวหนาของโครงการวิจัย.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. จํานวนกลุมตัวยอยาง
- จํานวนกลุมตัวอยางเสนอในโครงการ................................ปจจุบันไดกลุมตัวอยาง......................................
- อัตราการไดกลุมตัวอยาง.....................................................ตอเดือน
9. อุปสรรคที่เกิดขึ้น
...............................................................................................................................................................................
10. การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานวิจยั (ถามี)
...............................................................................................................................................................................
11. ความคาดหมายที่จะเสร็จการวิจยั และตารางเวลาการปฏิบัติงานของชวงเวลาที่เหลือ
...............................................................................................................................................................................
12. ถามีแบบรายงานที่เปนภาษาอื่นแนบมาดวยตองแปลเปนภาษาไทยอยางละเอียดและครบถวน โดยไมทําให
ขอมูลผิดไป

ลงชื่อ................................................หัวหนาโครงการวิจัย
วันที่..................เดือน.................................พ.ศ................

1
เอกสาร 2.1

แบบเสนอโครงการวิจัย
1)
2)
3)
4)

ชื่อโครงการไทยและอังกฤษ
ชื่อหัวหนาโครงการภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้ง ประวัติสว นตัวและงานวิจัย
ชื่อผูรวมดําเนินการวิจัย ภาษาไทยและอังกฤษ
ชื่อแพทยผูจะดูแลรับผิดชอบอาสาสมัคร อยางนอย 2 คน โดยใสชื่อ ที่อยู โทรศัพท ที่จะติดตอไดทั้ง
24 ชั่วโมง ทั้งที่บานและทีท่ ํางาน
5) หลักการและเหตุผล
6) วัตถุประสงค
7) กรอบแนวคิดการวิจยั
8) รูปแบบการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั
9) จํานวนอาสาสมัคร หรือจํานวนตัวอยาง เกณฑการคัดเขา เกณฑการคัดออก และเกณฑการหยุดการวิจัย
10) ความเสี่ยงและผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้
11) ประโยชน และผลกระทบทีค่ าดวาจะไดรบั
12) ขอพิจารณาดานจริยธรรม
13) ขอจํากัดของการวิจัย
14) อุปสรรคทีอาจเกิดขึน้
15) การบริหารงานวิจยั และตารางเวลาในการศึกษา
16) งบประมาณและแหลงทุน หากการวิจยั ทางคลินิกไดรับการสนับสนุนจากเอกชนใหแจงรายละเอียดของ
งบประมาณ และใสชื่อผูประสานงานของบริษัทผูใหทนุ พรอมเบอรโทรศัพทที่ติดตอได
17) เอกสารอางอิง
18) เอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนําสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย
19) หนังสือยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ
20) อื่น ๆ (ถามี) เชน แบบสอบถาม แบบบันทึกขอมูล ทะเบียนยา คาชดเชยแกอาสาสมัคร ตามความ
จําเปนและเหมาะสม
21) สรุปโครงการวิจัย (เอกสาร 3.1 และ 3.2)
หมายเหตุ
1. รายละเอียดดูเอกสาร 2.2 คําอธิบายแบบเสนอโครงการวิจัย
2. โครงการวิจัยทั่วไป สงโครงการวิจยั ฉบับเต็มรูปแบบ พรอมสรุปโครงการวิจยั
3. โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ํา ไดแก การศึกษาขอมูลยอนหลังจากเวชระเบียนและระบบขอมูลซึ่งบันทึก
เชิงเวชระเบียน บทความ บทสัมภาษณ แบบสอบถาม การศึกษาวิจยั สิ่งสงตรวจตาง ๆ จากรางกาย สง
โครงการวิจัยฉบับยอ จํานวน 5-10 หนา พรอมสรุปโครงการวิจยั แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
เอกสารชี้แจงขอมูล และหนังสือยินยอม (ถามี)

2
เอกสาร 2.2

คําอธิบายแบบเสนอโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ
สั้น นาสนใจ กระชับ ไมเยิ่นเยอ ไมตอ งมีคําวา การศึกษาหรือการวิจัย ไดใจความชัดเจนโดยใชคํา
สําคัญ สื่อความหมายครอบคลุมความสําคัญของเรื่อง เมื่อผูอานเห็นชื่อก็ทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวของกับอะไร
เนนหนักทางไหน ชื่อเรื่อง ไทย-อังกฤษ ควรมีความหมายสอดคลองกัน
2. ชื่อหัวหนาโครงการ ภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้ง ประวัติสวนตัวและงานวิจัย
- คุณวุฒิ อาชีพ ตําแหนงปจจุบัน
- ที่อยู หนวยงานที่สังกัด โทรศัพท โทรสาร ที่ติดตอได 24 ชั่วโมง
- ประสบการณในการวิจัย ผลงานวิจยั และงานวิจัยทีด่ ําเนินอยูใ นปจจุบัน
3. ชื่อผูรวมดําเนินการวิจัย ภาษาไทยและอังกฤษ
- ระบุแตละคน คุณวุฒิ ตําแหนงปจจุบัน
- ที่อยู หนวยงานที่สังกัด โทรศัพท โทรสาร
- ลักษณะงานในโครงการวิจยั นี้ของแตละคน
4. ชื่อแพทยผูจะดูแลรับผิดชอบอาสาสมัคร
ระบุชื่อแพทยผูจะดูแลรับผิดชอบอาสาสมัครอยางนอย 2 คน โดยใสชื่อ ที่อยู โทรศัพท ที่จะติดตอได
ทั้ง 24 ชั่วโมง ทั้งที่บานและที่ทํางาน
5. หลักการและเหตุผล
5.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เชน ลักษณะหรืออุบัติการณของปญหา
5.2 เหตุผลความจําเปนที่ตองทําวิจัยทั้งความเปนมา ความสําคัญของปญหา และเหตุผล ความจําเปนที่
ตองทําวิจัยใหทบทวนวรรณกรรมทันสมัยที่เกี่ยวของกันหรือที่จะวิจัยใหครอบคลุมงานวิจัยทั้งผลดีและผลเสีย
โดยยึดวัตถุประสงคเปนหลัก ไมควรนําบทคัดยอมาปะติดปะตอกันเทานั้นวิเคราะหถึง จุดเดน จุดดอย ของ
งานวิ จั ย แต ล ะเรื่ อ ง ทบทวนวรรณกรรม ควรเลื อ กเฉพาะที่ สํ า คั ญ และเกี่ ย วข อ งไม ค วรยื ด ยาวเกิ น ไป
เมื่อวิเ คราะหแ ลวควรสรุ ปโดยการสังเคราะหเ ปนภาพรวมวามี อะไรที่ทราบและยังไมทราบความรูที่อยู
ในปจจุบันไมสามารถตอบปญหาได จึงจําเปนตองทําวิจัยเรื่องนี้
6. วัตถุประสงค
เปนการแปลงคําถามวิจัยเปนประโยคบอกเลา อาจเริ่มดวยวัตถุประสงคทั่วไปในระดับกวางครอบคลุม
การวิจยั ทั้งหมดและวัตถุประสงคเฉพาะซึ่งควรระบุเปนขอ ๆ โดยเริ่มจากวัตถุประสงคหลัก
ตามดวย
วัตถุประสงครองที่ชัดเจน วัตถุประสงคหลักจะเปนตัวกําหนดการคํานวณขนาดตัวอยาง
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7. กรอบแนวคิดการวิจัย
ใหอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ในการวิจัย ซึ่งอาจแสดงในรูปแบบพรรณนาอยางกระชัย
หรือแสดงดวยแผนภูมกิ ็ได
8. รูปแบบการวิจยั และระเบียบวิธีวิจัย
8.1 รูปแบบการวิจยั
รูปแบบการวิจยั ที่เหมาะสมจะชวยปองกันและลดอคติได การเลือกรูปแบบการวิจัยทีเ่ หมาะสมตองเลือกให
สอดคลองกับคําถาม หรือวัตถุประสงคของการวิจยั รวมทั้งแผนภูมกิ ารวิจัย (ถามี)
8.2 ตัวแปร
8.2.1 ระบุตัวแปรหลัก คือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
8.2.2 ระบุตัวแปรกวน ความลําเอียง
1) ตัวแปรกวน คือ ตัวแปรอื่นนอกเหนือจากตัวแปรหลักในการศึกษา โดยมีความสัมพันธ
กับผลลัพธ และตัวแปรหลัก
2) ความลําเอียง หรืออคติ เปนความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ แบงเปน 2 ชนิด คือความ
ลําเอียงจากการคัดเลือก และความลําเอียงจากการไดขอมูล
2.1) ความลําเอียงจากการคัดเลือก คือ ความลําเอียงที่คาดวาจะมีไดในการเลือกประชากร
ตัวอยางในการศึกษา รวมทั้งใหระบุวิธีการปองกัน
2.2) ความลําเอียงจากการไดขอมูลที่มาจากการปฏิบัติ คือ การไดขอมูลซึ่งคาดวาจะทํา
ใหมีความลําเอียงตอผลการศึกษา ในดานบวกหรือดานลบ รวมทั้งใหระบุวิธีการ
ปองกัน
8.3 นิยามตัวแปร
เปนการแปลงตัวแปรที่มีลักษณะเปนนามธรรมในกรอบแนวความคิดมาเปนรูปธรรม
โดยให
ความหมายอยางเฉพาะเจาะจงแกตวั แปรหรือคําศัพทเฉพาะในรูปที่สามารถวัดได เชน ความปวด คุณภาพ
ชีวิต ซึ่งจะชวยใหการเก็บขอมูลถูกตองแนนอนขึน้ ควรเลือกเฉพาะตัวแปรที่สําคัญหรืออาจเขาใจไมตรงกัน
หรือตัวแปรทีม่ ีความหมายเฉพาะในการวิจัยนี้ โดยใหนิยามในเชิงปฏิบัติที่แนนอนจะควบคุมตัวแปรกวนดวย
วิธีใดเพื่อไมใหมีอิทธพลตอตัวแปรหลัก
8.4 วิธีการหรือวิธดี ําเนินการวิจยั
ถาเปนการวิจัยยาใหระบุจํานวนครั้ง ปริมาณ และระยะหางในการกระทําแตละครั้ง (กรณีท่ีเปนยา
ใหระบุการขึ้นทะเบียนยา ชื่อทางเคมี บริษัทผูผลิต บริษัทผูจําหนาย) ในการเจาะเลือดใหระบุจํานวนครั้ง
ปริมาณและระยะหางในการเจาะแตละครั้ง การใชรังสี ใหระบุชนิดของรังสี ขนาด รูปแบบ วิธีการใชและ
จํานวนครั้ง วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหรือวิธีการที่ปฏิบัติตออาสาสมัคร บรรยายวิธีดําเนินการวิจัยใหละเอียด
พอที่ผูอานจะนําไปปฏิบัติตอได
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8.5 เครื่องมือวัดตัวแปร
ใหระบุเครื่องมือที่ใชวัดตัวแปร เชน ชนิดของเครื่องมือทางหองปฏิบัติการ แบบทดสอบ ถาไมใช
เครื่องมือมาตรฐานใหบอกความตรงและความเที่ยงที่ไดจากการทดสอบ การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทํา
ไดอยางไร การวัดตัวแปรใชมาตรวัดอะไร
8.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
บอกใหชัดเจนวา เก็บขอมูลอะไร แหลงไหน เก็บอยางไร ใครเปนผูเก็บ บันทึกอยางไร และ
ระยะเวลาใด
8.7 การวิเคราะหขอ มูล
การสรุปและการนําเสนอขอมูล ปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการวิเคราะห จะใชสถิติแบบใดมาวิเคราะห
การเลือกใชสถิติ
จะตองสอดคลองกับรูปแบบการวิจยั และระดับของขอมูลเพื่อหลีกเลี่ยงความเคลื่อนแบบสุม
9. จํานวนอาสาสมัคร หรือจํานวนตัวอยาง เกณฑการคัดเขา เกณฑการคัดออก และเกณฑการหยุดการวิจัย
9.1 จํานวนประชากร
กําหนดประชากรเปาหมาย ประชากรตัวอยาง เกณฑการคัดเขา เกณฑการคัดออกที่ชัดเจนและ
เหมาะสม ในการคัดเลือกอาสาสมัครของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ควรมีเหตุผลสนับสนุนวามีความ
เหมาะสมในการขยายผลการวิจัยไปสูประชากรกลุมเปาหมาย ในการวิจยั ที่เก็บตัวอยางอาสาสมัครแบบไป
ขางหนา ใหระบุเกณฑการใหเลอกจากการวิจัยทั้งโดยผูว ิจัยเองและโดยอาสาสมัคร
9.2 จํานวนอาสาสมัคร หรือ ขนาดตัวอยาง
ควรบรรยายเทคนิคการสุมตัวอยางใหไดตัวแทนคลายประชากรเปาหมายที่สุด มีวิธีคํานวณขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัยซึ่งควรไดขนาดตัวอยางที่นอยที่สุดที่สามารถตอบคําถามหลัก
ไดเพื่อลดความสิ้นเปลืองและปญหาจริยธรรม ควรมีการระบุ เพศ อายุ ลักษณะอาการ รวมทั้งวิธีการ
แบงกลุม
10. ความเสี่ยงและผลขางเคียงที่อาจเกิด
ระบุความเสี่ยงและผลขางเคียงที่อาจเกิดกับรางกาย จิตใจ การสูญเสียสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของอาสาสมัคร และระบุแสดงมาตรการการลดความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยมาตรการดูแลปองกัน
ที่เหมาะสม และการรักษาอยางทันทวงทีเมื่อเกิดภยันตรายตออาสาสมัครโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู
ตองรายงานความกาวหนาและผลขางเคียงเปนระยะตามเหมาะสม โครงการวิจัยที่อาสาสมัครมีความเสี่ยง
ตออันตรายสูงตองรายงานความกาวหนาถี่กวาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ํา
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11. ประโยชนและผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ
ควรชี้แจงเปนขอ ๆ ถึงความจําเปน ความสําคัญ คุณคา และประโยชนอยางมีเหตุมีผล คุมคากับ
ทรัพยากรและเวลาที่สูญเสีย โดยเนนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับใครเปนสําคัญ เชน ตอผูปวย สถาบัน
สังคม สาธารณสุข ครอบคลุมทั้งผลทางตรงและทางออม ระยะสั้นและระยะยาว เชน
11.1 ประโยชน
1) แกตนเอง
2) อาสาสมัคร ผูปวยอื่น ๆ ในอนาคต
3) องคกรและสังคม
11.2 ใหวิธกี ารรักษาที่ดีกวาในประสิทธิภาพและความคุมคา
11.3 แกปญหาในการดําเนินงานของหนวยงานที่ทําการวิจยั
11.4 ใหองคความรูใ หมทางวิชาการ
11.5 เปนพื้นฐานการวิจัยในขั้นตอนตอไป
11.6 บริการความรูแกประชาชน
12. ขอพิจารณาดานจริยธรรม
ระบุวาการทําวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามหลักจริยธรรมสากล และตามคําประกาศเฮลซิงกิ ดังนี้
12.1 การเคารพสิทธิของอาสาสมัคร
12.2 การรักษาความลับ
12.3 ความยุติธรรม
12.4 ความซื่อสัตย
12.5 ความประพฤติดี
12.6 ละเวนความประพฤติชั่ว
13. ขอจํากัดของการวิจัย
การศึ ก ษานี้ จ ะมี ข อ จํ า กั ด อย า งไรที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถกํ า หนดระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ได อ ย า งสมบู ร ณ
เชน มีขอจํากัดเชิงจริยธรรม ขนาดตัวอยาง เวลา เปนตน และการปรับแผนบางอยางเพื่อใหนํามาปฏิบัติได
เชน การปรับรูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่นํามาใช
14. อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ระบุอุปสรรคในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึน้ ระหวางกระบวนการวิจยั ในรูปแบบที่ผูวิจยั ดําเนินการและบอก
แนวทางแกไข
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15. การบริหารงานวิจัยและตารางเวลาในการศึกษา
ควรระบุถึงแนวทางหรือขั้นตอนการวิจัยอยางชัดเจน รวมถึงการเตรียมการทางดานทรัพยากรในการ
วิจัย ไดแก เวลา บุคลากร และงบประมาณอยางเพียงพอ การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องผูรวมวิจัย
และบุคลากรที่เกี่ยวของ การกําหนดชองทางการติดตอสื่อสาร การบังคับบัญชา การควบคุมดูแลและ
กระบวนการวิจัย แนวทางปฏิบัติในการลงมือทําวิจัย และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น อาจเสนอเปนตาราง
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมเพือ่ ใหการควบคุมเวลา
และกิจกรรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และอาจชวยกระตุนใหผวู ิจัยทําเสร็จทันเวลาและควรกําหนดเปนระยะเวลาในปงบประมาณ
16. งบประมาณและแหลงทุน
การวิจัยที่ดําเนินการในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จะตองมีคาใชจายที่ใชใน
งานวิจัย เชน คาตรวจทางหองปฏิบัติการ คาเหมาจายที่กําหนดโดยสถาบันนั้น นอกจากนี้ผูวิจัยตองเปดเผย
คาตอบแทนและงบประมาณอื่น ๆ ซึ่งจะแสดงความโปรงใส ตรวจสอบไดระบุงบประมาณและแหลงทุนที่ใชใน
การวิ จั ย โดยการสนั บ สนุ น หรื อ ทุ น ส ว นตั ว ถ า มี กิ จ กรรมย อ ยต อ งการทรั พ ยากรอะไรบ า งจะต อ งระบุ
รายละเอียด อยางสมเหตุผล และแยกเปนหมวด ๆ เชน
คาตอบแทน
จางบุคลากร ระดับไหน จํานวนเทาไร จางเทาไร นานเทาไร
คาใชสอย
คาเดินทาง คาสื่อสาร คาถายเอกสาร คาเชาที่พัก ฯลฯ
คาวัสดุ
กระดาษ สารเคมี แบบพิมพ ฯลฯ
คาครุภัณฑ
สิ่งคงทนถาวร
คาใชจายในการเสนอผลงานและการตีพิมพ
เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ
หากการวิจยั ทางคลินิกที่ศึกษาไดรับการสนับสนุนจากเอกชนใหแจงรายละเอียดของงบประมาณและ
ใสชื่อผูประสานงานของบริษัทผูใหทุน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
17. เอกสารอางอิง
เขียนแบบมาตรฐานสากล เชน American Psychology Association, Vancouver หรือ uniform
requirements for manuscripts submitted to biomedical journals โดย International Committee of
Medical Journal Editors ซึ่งตีพิมพในวารสาร N Eng J Med 1997;336:309-15. เปนตน การอางอิง
ผลงานวิจัยทีไ่ ดรับไวพิมพเผยแพรแลวแตยงั ไมถึงกําหนดการเผยแพรควรใชการอางอิงวาอยูใ นระหวางการ
พิมพเผยแพร (in press) การอางอิงผลงานวิจัยที่ไมไดรับการพิมพเผยแพรควรใชการอางอิงมิไดพิมพ
เผยแพร (unpublished observations) การอางอิงบุคคลจากการสัมภาษณ (personal communication)
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18. เอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนําสําหรับผูเขารวมโครงการวิจัย
เอกสาร 4.1
19. หนังสือยินยอมโดยไดรับการบอกกลาวและเต็มใจ
เอกสาร 5
20. อื่น ๆ
เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถาม ทะเบียนยา คาชดเชยแกอาสาสมัคร
21. สรุปโครงการวิจัย
ใชเอกสาร 3.1
กรณีโครงการวิจัยเกีย่ วกับยาใช เอกสาร 3.2
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เอกสาร 4.1

เอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อโครงการวิจัย
ผูวิจัย
สถานที่วิจัย
ผูสนับสนุนการวิจัย
ความเปนมาของโครงการ ที่ทําใหตองศึกษาเรื่องนี้
วัตถุประสงค
รายละเอียดที่จะปฏิบัติตออาสาสมัคร
ประโยชนและผลขางเคียงโครงการวิจยั ที่จะเกิดขึ้นตออาสาสมัคร พรอมทั้งมาตรการที่ผูวิจัยเตรียมไว
เพื่อปองกันความไมสะดวก ความเสี่ยงและฤทธิ์ไมพึงประสงค ที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการในการปองกัน
แกไข ที่ผูวจิ ัยจะจัดใหถามีปญ
 หา
9. วิธีการศึกษาและทางเลือกของการรักษาวิธีอื่น
10. ใหยนื ยันวาหากผูวิจยั มีขอมูลเพิ่มเติมทั้งดานประโยชนและโทษที่เกีย่ วของกับการวิจยั นี้ ผูวจิ ัยจะแจงให
ทราบอยางรวดเร็วโดยไมปด บัง
11. ใหระบุสิทธิของอาสาสมัครที่จะของดการเขารวมโครงการวิจัยไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดย
การงดการเขารวมโครงการวิจัยนี้จะไมมีผลกระทบตอการไดรับบริการหรือการรักษาที่อาสาสมัครจะ
ไดรับแตประการใด
12. คาตอบแทน คาชดเชยแกอาสาสมัคร เชน คาเดินทาง การสูญเสียรายไดจากการวิจยั โดยตรง การชดเชย /
การรักษา ในกรณีที่เกิดอันตราย เปนเงินหรืออื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม
13. มาตรการรักษาความลับ หรือการไมเปดเผยขอมูลหรือผลการวิจัยเปนรายบุคคลตอสาธารณะ
14. รายชื่อผูวิจัยทีจ่ ะติดตอ หรือใหคําอธิบาย หรือชวยเหลือดูแล เมื่ออาสาสมัครมีขอสงสัย หรือเกิด
ผลขางเคียงจากการวิจัย (สถานที่ และวิธที ี่ติดตอไดสะดวกที่สุด และติดตอไดตลอด 24 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
1. ภาษาทีใ่ หตองเขาใจงาย ชัดเจน กระชับ และหลีกศัพทแพทย และศัพทภาษาอังกฤษ
2. การกําหนดหัวขอและรายละเอียดแตละหัวขอในเอกสารขึ้นกับชนิดของงานวิจยั และผลกระทบทีอ่ าจเกิด
ขึ้นกับอาสาสมัคร
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เอกสาร 4.2

ตัวอยางเอกสารชี้แจงขอมูล / คําแนะนําสําหรับอาสาสมัคร
1. ชื่อโครงการวิจัย
2. ผูวิจัย
3. สถานที่วิจัย
4. ผูสนับสนุนการวิจัย

การศึกษาแบบสุมเปรียบเทียบประสิทธิผลในการรักษาภาวะคลื่นไส
อาเจียนในสตรีตั้งครรภระหวางขิงกับวิตามินบี 6
นายแพทยมานิต ศรีประโมทย นายแพทยนล เลขยานนท
หองฝากครรภ วิทยาลับแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
มูลนิธิวชิรพยาบาล

ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจยั โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการรักษาภาวะ
คลื่นไส อาเจียนในสตรีตั้งครรภระหวางขิงขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง เปนเวลา 3 วัน
เปรียบเทียบกับวิตามินบี 6 ขนาด 10 มิลลิกรัม ซึ่งรับประทานแบบเดียวกัน
5. ทําไมตองศึกษาเรื่องนี้
อาการคลื่นไส อาเจียนพบไดมากกวารอยละ 50 ในชวง 16 สัปดาหแรกของสตรีตั้งครรภ
อาการแพทองเปนอาการปกติของสตรีตั้งครรภ หลังอายุครรภ 16 สัปดาห อาการจะดีขึ้นเอง อยางไรก็ตาม
ถามีอาการมากจะมีผลกระทบตอสุขภาพทั้งกายและใจของสตรีตั้งครรภ รวมทั้งอาจมีผลตอครอบครัวและ
หนาที่การงาน ในรายเชนนี้อาจจําเปนตองใชยาแกคลื่นไส อาเจียน หรือตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ยา
ทีใชมีหลายชนิด เชน วิตามินบี 6
เพราะไมมีผลขางเคียง แตไดผลไมดีเทาที่ควร จึงใหยาแกคลื่นไส
อาเจียน ชนิดอื่นควบคู แตอาจมีผลขางเคียงคือ ทําใหงวงซึม ปากแหง กลามเนื้อออนแรง ความดันโลหิต
ต่ํา ตาพรามัว เปนตน ขิงเปนเครื่องเทศและพืชสมุนไพรพื้นบานที่ใชกันทั่วไปในประเทศไทย ขิงมีสรรพคุณ
ในการแกทองอืด ขับลม และรักษาอาการคลื่นไส อาเจียนได ราคาไมแพง ปจจุบันยังไมมีรายงานถึงผลเสีย
ของการรับประทานขิง และองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจัดใหขิงอยูในอาหารประเภทสมุนไพรที่
มีความปลอดภัยสูง และอนุญาตใหวางจําหนายไดโดยไมตองมีปายหรือฉลากเตือน อยางไรก็ตามฤทธิ์ของ
ขิงในการรักษาอาการแพทองยังมีผูศึกษานอยมาก ดังนั้นหากพิสูจนไดวาขิงมีฤทธิ์แกอาการแพทองไดดี ก็
อาจเปนประโยชนในการรักษาอาการแพทอง
6. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาฤทธิข์ องขิงในการรักษาอาการแพทอง
7. จะปฏิบัตติ อทานอยางไร
ทานจะไดรับประทานยาเม็ดแคปซูลซึ่งบรรจุขิง หรือวิตามินบี 6 อยางใดอยางหนึง่ ดวยวิธีสุมขอให
ทานรับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันติดตอกัน โดยเริ่มยาเม็ด
แรกที่หองฝากครรภเพื่อติดตามผลการรักษาไดชัดเจน ในระยะ 3 วันนี้ ขอใหทานบันทึกระดับความรูสึก
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คลื่นไสของทาน 3 ครั้ง กอนรับประทานยาในมื้อเชา กลางวัน เย็น หรือทุก 8 ชั่วโมง ตลอดจนจํานวน
ครั้งที่อาเจียนในแตละวันลงในแบบบันทึกขอมูล และเมื่อทานมาตรวจครรภตามนัดในครั้งตอไปใหนําแบบ
บันทึกขอมูลและซองยามาคืนใหพยาบาลที่หองฝากครรภเพื่อแพทยจะไดคํานวณการใชยาของทานไดถูกตอง
เพื่อลดอาการคลื่นไส อาเจียน ระหวางนี้ขอใหทานรับประทานอาหารมื้อละไมมากแตรับประทานได
บอยครั้ง ควรรับประทานอาหารประเภทแปง ขนมปง หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน ถาทานมีอาการ
คลื่นไส อาเจียนมาก ขอใหทานมา โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาที่เหมาะสมตอไป โดยไมจําเปนตอง
รอใหถึงวันนัดหรือติดตอนายแพทยมานิต ศรีประโมทย โทร. 243-0151 ตอ 2637 ภาควิชาสูติศาสตร-นรี
เวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ไดตลอด 24 ชั่วโมง
8. ประโยชน
1. ทานจะไดรับขิงหรือวิตามินบี 6 เพื่อลดอาการคลื่นไสอาเจียน
2. เชื่อวาขิงรักษาอาการแพทองไดจึงอาจเปนประโยชนแกสตรีตั้งครรภโดยทัว่ ไปเมื่อใชเปนประจํา
3. เพื่อสนับสนุนดานวิชาการในคุณประโยชนของขิงทางดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ
9. ยาแกแพทองนี้มีผลขางเคียงหรือไม
ขนาดของยาทีใ่ ชนี้ จะไมทาํ ใหเกิดอันตรายแตอยางใด ในปจจุบันยังไมมีหลักฐานใด ๆ ที่บงชีว้ า ขิง
และวิตามินบี 6 เปนอันตรายตอมนุษย หรือกอใหเกิดความผิดปกติแกทารกในครรภหากรับประทานในขนาด
ที่เหมาะสม แตหากรับประทานในขนาดที่มากเกินไป อาจมีผลขางเคียงได เชน ขิงอาจทําใหหวั ใจเตน
ผิดปกติ หรือรูสึกแสบรอนในอก จึงขอใหทานรับประทานในขนาดที่แพทยแนะนํา
10. ทานจําเปนตองเขารวมโครงการนี้หรือไม
ไมจําเปนขึ้นอยูกับทานเอง ถาทานไมสะดวกที่จะเขารวมโครงการวิจัย และแมวาทานเขารวม
โครงการแลวทานจะหยุดยาเองไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แพทยกจ็ ะใหการดูแลทานตามปกติ
11. ทางเลือกของการรักษาวิธีอื่น
ทานที่ไมไดเขารวมโครงการวิจัยแพทยก็จะใหการดูแลทานตามปกติในการใหยาแกแพทองถาทานตองการ
12. คาตอบแทน
โครงการวิจัยนี้ไมมีคาตอบแทนให ทานจะไดรับยารักษาอาการแพทองโดยไมตองเสียคายา
13. การรักษาความลับของทาน
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเฉพาะเกีย่ วกับตัวทานเปนความลับ และจะเปดเผยตอหนวยงานเฉพาะสรุปผลการวิจัย
ดวยเหตุผลทางวิชาการ โดยไมมีการระบุชอื่ ของทาน
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14. เจาหนาที่หรือแพทยผูที่ทานสามารถติดตอได
ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามเจาหนาที่ของหองฝากครรภหรือแพทยผูรับผิดชอบ
ในการดูแลทาน ไดแก นายแพทยมานิต ศรีประโมทย โทร. 0-2243-0151 ตอ 2430 วิทยุติดตามตัว (1188)
6300135 หรือ นายแพทยนล เลขยานนท โทร. 0-2243-0151 ตอ 2637 ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

