
มุมมองของมุมมองของ  HA HA ที่มีตอที่มีตอ  R2R:R2R:
สงเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรมสงเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม

พพ..ออ..  ผศผศ..  นพนพ..  รามราม    รังสินธุรังสินธุ

เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบันเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน

ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชนภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา



หัวขอการบรรยายหัวขอการบรรยาย

•• ขั้นตอนของการทําวิจัยขั้นตอนของการทําวิจัย

–– คําถามวิจัยคําถามวิจัย

–– การพัฒนาโครงรางการวิจัยการพัฒนาโครงรางการวิจัย

•• การการ  review literaturesreview literatures

•• การออกแบบการวิจัยการออกแบบการวิจัย

•• การคํานวนขนาดตัวอยางการคํานวนขนาดตัวอยาง

•• การออกแบบแบบเก็บขอมูลการออกแบบแบบเก็บขอมูล

•• ใบยินยอมเขารวมการวิจัยใบยินยอมเขารวมการวิจัย

–– การขออนุมัติการขออนุมัติ  จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย

–– แหลงเงินทุนแหลงเงินทุน

–– การเก็บขอมูลการเก็บขอมูล

–– การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล

–– การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

–– การตีพิมพการตีพิมพ

•• การสนบัสนุนโดยการสนบัสนุนโดย CRCN CRCN

–– การประสานเครือขายวิจัยการประสานเครือขายวิจัย

–– การพัฒนาโครงรางการวิจัยการพัฒนาโครงรางการวิจัย

–– การประสานแหลงเงินทุนการประสานแหลงเงินทุน

–– การบริหารจัดการขอมูลการบริหารจัดการขอมูล

–– การการ  Monitor & Audit Monitor & Audit 

–– การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

–– การเขียนนิพนธตนฉบับการเขียนนิพนธตนฉบับ



ความสําคัญความสําคัญ

•• การวจิัยการวจิัย  คอืคอื  การคนหาความจริงการคนหาความจริง

•• ขอมูลที่แทจริงขอมูลที่แทจริง  จากการวิจัยจากการวิจัย  นําไปสูการปรับปรุงกระบวนการนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ

คุณภาพคุณภาพ  ของการบริการของโรงพยาบาลของการบริการของโรงพยาบาล

–– การวิจยัการวิจยั  ที่ออกแบบอยางเหมาะสมที่ออกแบบอยางเหมาะสม  จะไดขอมลูที่เปนจริงจะไดขอมลูที่เปนจริง

–– การวิจยัการวิจยั  การเก็บขอมูลการเก็บขอมูล  ที่ออกแบบไมเหมาะสมที่ออกแบบไมเหมาะสม  จะไดขอมูลที่ไมตรงจะไดขอมูลที่ไมตรง

กับความจริงกับความจริง  นําไปสูการแกไขปญหาที่ไมตรงจุดนําไปสูการแกไขปญหาที่ไมตรงจุด

•• กระบวนการพัฒนาที่ตรงจุดกระบวนการพัฒนาที่ตรงจุด    เกิดผลลัพธเกิดผลลัพธ  ตามความตองการตามความตองการ  

ไมเสียแรงเปลาไมเสียแรงเปลา



การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

•• การพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพ  เริ่มตนจากการคนหาปญหาทีค่วรเริ่มตนจากการคนหาปญหาทีค่วร

ไดรับการพัฒนาไดรับการพัฒนา  ควรไดรับการแกไขควรไดรับการแกไข

•• ““Routine to ResearchRoutine to Research””  เปนกระบวนคิดพื้นฐานเปนกระบวนคิดพื้นฐาน  ที่ที่

สําคัญในการกาํหนดหัวขอในการวิจัยสําคัญในการกาํหนดหัวขอในการวิจัย  หรือคําถามวิจยัหรือคําถามวิจยั

•• การวิจัยการวิจัย  สําหรบัการพัฒนาโรงพยาบาลสําหรบัการพัฒนาโรงพยาบาล

–– การวิจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลในมนุษยโดยตรงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลในมนุษยโดยตรง

–– การวิจัยที่ไมไดเก็บขอมูลในมนุษยการวิจัยที่ไมไดเก็บขอมูลในมนุษย



การวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

•• การวิจยัที่เกี่ยวของกับการเก็บการวิจยัที่เกี่ยวของกับการเก็บ

ขอมูลในมนุษยโดยตรงขอมูลในมนุษยโดยตรง

–– การตรวจรางกายการตรวจรางกาย

–– การตวจทางหองปฏิบัติการการตวจทางหองปฏิบัติการ

–– แบบสอบถามแบบสอบถาม  การสัมภาษณการสัมภาษณ

–– เวชระเบียนเวชระเบียน  ประวติการเจ็บปวยประวติการเจ็บปวย

•• การวิจยัที่ไมไดเก็บขอมูลในการวิจยัที่ไมไดเก็บขอมูลใน

มนุษยมนุษย

–– การสํารวจวัสดุการสํารวจวัสดุ  เครื่องใชเครื่องใช  ปริมาณปริมาณ

คงคลังคงคลัง

–– การจับเวลาการใหบริการการจับเวลาการใหบริการ

–– น้ําเสียน้ําเสีย

–– ปริมาณน้ําปริมาณน้ํา  กระแสไฟฟากระแสไฟฟา

–– ขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อ

–– การเงินการเงิน  งบประมาณงบประมาณ



งานประจํางานประจํา

ประเด็นปญหาที่ตองการแกไขประเด็นปญหาที่ตองการแกไข

การวิจัยที่การวิจัยที่

ไมเกี่ยวกับมนุษยไมเกี่ยวกับมนุษย

โดยตรงโดยตรง

การวิจัยในมนุษยการวิจัยในมนุษย

ระบบการทําวิจัยระบบการทําวิจัย

ในมนุษยในมนุษย

ความรูใหม

กระบวนการการพัฒนาคุณภาพกระบวนการการพัฒนาคุณภาพ



คําถามวิจัยคําถามวิจัย  กับรูปแบบการวิจัยกับรูปแบบการวิจัย

•• ตองการคําตอบเกี่ยวกับตองการคําตอบเกี่ยวกับ

–– การอธิบายขนาดของปญหาการอธิบายขนาดของปญหา

•• การวิจัยเชิงพรรณนาการวิจัยเชิงพรรณนา  

–– การระบุความสัมพันธของปจจัยตางๆการระบุความสัมพันธของปจจัยตางๆ  ตอการเกิดปญหาตอการเกิดปญหา,,  
การระบุปจจัยเสี่ยงการระบุปจจัยเสี่ยง,,  การระบุสาเหตุของปญหาการระบุสาเหตุของปญหา

•• การวิจัยเชิงวิเคราะหการวิจัยเชิงวิเคราะห

–– การอธิบายอยางลึกซึ้งถึงประเด็นที่ยากในการเขาใจการอธิบายอยางลึกซึ้งถึงประเด็นที่ยากในการเขาใจ

•• การวิจัยเชิงคณุภาพการวิจัยเชิงคณุภาพ



เริ่มตนการทําวิจัยในมนุษยเริ่มตนการทําวิจัยในมนุษย

•• การพัฒนาโครงรางการวิจัยการพัฒนาโครงรางการวิจัย

–– การการ  review literaturesreview literatures

–– การออกแบบการวิจยัการออกแบบการวิจยั

–– การคํานวนขนาดตัวอยางการคํานวนขนาดตัวอยาง

–– การออกแบบแบบเกบ็ขอมลูการออกแบบแบบเกบ็ขอมลู

–– ใบยินยอมเขารวมการวจิัยใบยินยอมเขารวมการวิจัย

•• การขออนุมัติการขออนุมัติ  จากคณะกรรมการจากคณะกรรมการ

วิจัยในมนุษยวิจัยในมนุษย

•• แหลงเงินทุนแหลงเงินทุน

•• การเก็บขอมลูการเก็บขอมลู

•• การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล

•• การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

•• การตีพิมพการตีพิมพ



การเขียนโครงรางการวจิัยการเขียนโครงรางการวจิัย

•• เปนจุดเริ่มตนของโครงการวจิัยเปนจุดเริ่มตนของโครงการวจิัย

•• ทําใหความฝนเปนจริงทําใหความฝนเปนจริง

•• เปนความอยูรอดของของนักวิชาการและนักวิจัยเปนความอยูรอดของของนักวิชาการและนักวิจัย

•• พัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทย

•• เพื่อยื่นตอแหลงเงินทุนเพื่อพิจารณาเพื่อยื่นตอแหลงเงินทุนเพื่อพิจารณา

•• เพื่อยื่นตอคณะกรรมการการพิจาณาการทําวิจัยในมนุษยเพื่อยื่นตอคณะกรรมการการพิจาณาการทําวิจัยในมนุษย



องคประกอบโครงรางการวิจัยองคประกอบโครงรางการวิจัย

• ชื่อเรือ่ง
• บทคัดยอ
• หลักการและเหตุผล บทนํา
• วัตถุประสงค
• วิธีการดําเนนิการ

– รูปแบบการวิจัย
– ประชากร
– ขนาดตัวอยาง
– การวิเคราะหขอมูล

• งบประมาณ
• ขอพิจารณาทางจริยธรรม
• เอกสารอางอิง
• ประวตัินกัวจิัย



การขออนุมัติการขออนุมัติ  จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย

การวิจัยที่ตองพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยที่ตองพิจารณาดานจริยธรรม

••   การศึกษาเภสัชการศึกษาเภสัช

••   ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

••   เครื่องมือแพทยเครื่องมือแพทย

••   ธรรมชาติของโรคธรรมชาติของโรค

••   การวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยโรค

••   การรักษาการรักษา

••   การปองกันการปองกัน

••   การสงเสริมสุขภาพการสงเสริมสุขภาพ

••   เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อ  เลือดเลือด  ฯลฯฯลฯ

••   เวชระเบยีนเวชระเบยีน

ยกเวนยกเวน

•• การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน

•• การสอบเพื่อประเมินผลการสอบการสอบเพื่อประเมินผลการสอบ

•• การตรวจสอบพิษการตรวจสอบพิษ  เชื้อโรคเชื้อโรค  ในอาหารพืชในอาหารพืช

•• การวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรค

•• การวิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจของการสาธารณสุขการวิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจของการสาธารณสุข

•• Surveillance & disease Surveillance & disease 
registriesregistries

•• Health system researchHealth system research



การพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย

• การวิจัยในมนุษยทุกประเภท
– การศึกษาแบบสังเกต การสํารวจ case-control cohort
– การทบทวนประวัติการรักษา การทบทวนมรณบัตร
– การศึกษาแบบทดลอง
– การศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ใชตัวอยางจากมนุษย
–– ยกเวนยกเวน  การเฝาระวังโรคการเฝาระวังโรค  การสอบสวนโรคการสอบสวนโรค

• คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบ นักวิจัยทุกคน และ ประชากรที่ทําการศึกษา

• องคประกอบของคณะกรรมการ

• วงรอบการพิจารณา

• หลักการของการใหผูอื่น นอกจากตนเองพิจารณา



การพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย

• การวิจัยในมนุษยทุกประเภท
– การศึกษาแบบสังเกต การสํารวจ case-control cohort
– การทบทวนประวัติการรักษา การทบทวนมรณบัตร
– การศึกษาแบบทดลอง
– การศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่ใชตัวอยางจากมนุษย
–– ยกเวนยกเวน  การเฝาระวังโรคการเฝาระวังโรค  การสอบสวนโรคการสอบสวนโรค

• คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบ นักวิจัยทุกคน และ ประชากรที่ทําการศึกษา

• องคประกอบของคณะกรรมการ

• วงรอบการพิจารณา

• หลักการของการใหผูอื่น นอกจากตนเองพิจารณา



ขอพิจารณาขอพิจารณา

•• แสดงใหเห็นวาโครงการวิจยันั้นมีความสําคัญเหมาะสมที่จะใหการสนับสแสดงใหเห็นวาโครงการวิจยันั้นมีความสําคัญเหมาะสมที่จะใหการสนับสนุนนุน

•• แสดงใหเห็นวาแสดงใหเห็นวา  ““ทานทาน””  มีศักยภาพในการทําวิจยัมีศักยภาพในการทําวิจยั

• One way communication  เขยีนจดหมาย

• ใชเวลาในการเขยีน

• รางแนวความคิด 1 หนากระดาษ แลวปรึกษากับเพื่อนรวมงาน ผูบริหาร แพทย

• เขาใจหวัขอสิ่งที่จะทําเปนอยางดี

• เขาใจแหลงเงินทุน



โครงรางการวจิัยโครงรางการวจิัย

• นําเสนอในรูปแบบที่เรียบรอย เขาใจงาย

–– ใชใช  diagram, diagram, ตารางตาราง

–– ใชใช  bulletbullet

––การยอหนาการยอหนา

––หามสะกดผิดหามสะกดผิด



การการ  review literaturesreview literatures

•• การทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม

–– ไมรูจะไปเอามาจากไหนไมรูจะไปเอามาจากไหน

–– ไปหาไปหา  review review มามา  1 1 เรื่องเรื่อง  แลวตั้งใจอานอยางละเอียดแลวตั้งใจอานอยางละเอียด

–– ตั้งใจจับประเด็นตั้งใจจับประเด็น

•• อะไรที่เขารูกนัอยูแลวอะไรที่เขารูกนัอยูแลว

•• อะไรคอืสิง่ทีย่ังตองการคาํตอบอะไรคอืสิง่ทีย่ังตองการคาํตอบ  ชองวางความรูชองวางความรู

•• เอกสารอางองิหลักในประเด็นนั้นๆเอกสารอางองิหลักในประเด็นนั้นๆ

•• ตามไปดูตามไปดู



การออกแบบการวจิัยการออกแบบการวจิัย

•• ไปหารายงานวิจัยชนิดไปหารายงานวิจัยชนิด  Original Article Original Article เรื่องที่คลายเราเรื่องที่คลายเรา  

มามา  1 1 เรื่องเรื่อง

•• จับประเด็นจับประเด็น  วิธีการวิจัยวิธีการวิจัย

•• เลือกการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับเราเลือกการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับเรา

–– การวจิัยในโรงพยาบาลเบื้องตนการวจิัยในโรงพยาบาลเบื้องตน  งายงาย  เรว็เรว็  ราคาถกูราคาถกู

–– การวจิัยแบบวิเคราะหการวจิัยแบบวิเคราะห  ชนิดภาคตัดขวางชนิดภาคตัดขวาง  CrossCross--sectional sectional 

studystudy



การคํานวณขนาดตัวอยางการคํานวณขนาดตัวอยาง

• มีความจําเปน

• การเขียนโครงรางการวจิยั เพื่อขอ
ทุน หรือ ขออนุมัติคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย

• ขนาดตวัอยางนอยเกินไปที่จะบอก
ความเปนจริงในธรรมชาติหรือไม 

• หรือมากเกินไป ทําใหเกิดการ
รบกวนผูปวยโดยไมจาํเปนหรือ
สิ้นเปลืองเกินจาํเปนหรือไม

• อยาไปกังวลเพราะสวนใหญเรา
ไมไดคาํนวณเอง

• เรามักขอความชวยเหลือจากผูที่ใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปน คํานวณ
ตัวอยางให

• แตเราตองรูวาเราตองเตรยีมขอมูล
อะไรใหเขาใชคํานวณบาง อยาไป
ตัวเปลา

• โปรแกรมที่ใชกับบอยๆ Epi Info, 
STATA



Sample SizeSample Size

ความแตกตางในธรรมชาติมีอยูมากความแตกตางในธรรมชาติมีอยูมาก  ตองการขนาดตัวอยางนอยตองการขนาดตัวอยางนอย



ความแตกตางในธรรมชาติมีอยูนอยความแตกตางในธรรมชาติมีอยูนอย  ตองการขนาดตัวอยางมากตองการขนาดตัวอยางมาก



การวางแผนงบประมาณการวางแผนงบประมาณ

•• ขึ้นกับแหลงเงินทุนขึ้นกับแหลงเงินทุน  

•• เงินเดือนนักวิจัยเงินเดือนนักวิจัย  สวนใหญของไดสวนใหญของได

•• ทุนจากทุนจาก  งบประมาณแผนดินงบประมาณแผนดิน  มีหมวดเหมือนงบประมาณมีหมวดเหมือนงบประมาณ

ตามปกติตามปกติ  

•• บางครั้งไมใหขอครุภัณฑบางครั้งไมใหขอครุภัณฑ

•• อยาขอนอยอยาขอนอย  ถูกตดัอยูดีถูกตดัอยูดี



แบบเก็บขอมูลแบบเก็บขอมูล

•• ไดรับการออกแบบเปนอยางดีไดรับการออกแบบเปนอยางดี

•• งายตอการกรอกงายตอการกรอก

•• งายตอการงายตอการ  บันทึกขอมูลบันทึกขอมูล  scan scan หรือหรือ  ใชคนใชคน  keykey

•• เขาใจตัวแปรเขาใจตัวแปร

–– อายุอายุ  กลุมอายุกลุมอายุ

–– วันเดือนปเกิดวันเดือนปเกิด



การออกแบบแบบเก็บขอมูลการออกแบบแบบเก็บขอมูล

• ไดรับการออกแบบเปนอยางดี

• งายตอการกรอก

• งายตอการ บันทึกขอมูล scan 

หรือ ใชคน key

• เขาใจตัวแปร

– อายุ กลุมอายุ

– วันเดือนปเกิด



ใบยินยอมเขารวมการวิจัยใบยินยอมเขารวมการวิจัย

•• ภาษางายๆภาษางายๆ  

•• อธิบายอาสาสมัครเขาใจอยางถองแทเรื่องที่จะวิจัยอธิบายอาสาสมัครเขาใจอยางถองแทเรื่องที่จะวิจัย

•• ใหอาสาสมคัรตัดสินใจใหอาสาสมคัรตัดสินใจ  เขารวมโดยอิสระเขารวมโดยอิสระ  และบันทึกการยินยอมและบันทึกการยินยอม

เปนลายลักษณอักษรเปนลายลักษณอักษร

•• กระบวนการเพื่อสรางความสัมพันธระหวางอาสาสมัครกับกระบวนการเพื่อสรางความสัมพันธระหวางอาสาสมัครกับ

นักวิจัยนักวิจัย

•• คุณประโยชนคุณประโยชน  และการไมกออันตรายและการไมกออันตราย



องคประกอบโครงรางการวิจัยองคประกอบโครงรางการวิจัย

• ชื่อเรือ่ง
• บทคัดยอ
• หลักการและเหตุผล บทนํา
• วัตถุประสงค
• วิธีการดําเนนิการ

– รูปแบบการวิจัย
– ประชากร
– ขนาดตัวอยาง
– การวิเคราะหขอมูล

• งบประมาณ
• ขอพิจารณาทางจริยธรรม
• เอกสารอางอิง
• ประวตัินกัวจิัย

• เขียนเสร็จแลวใหทิ้งไวกอน
แลวกลับมาอานใหม !



แหลงเงนิทุนแหลงเงนิทุน

• ทุนภายในหนวยงาน มากขึ้นเปนลําดับ
• ทุนภายนอกหนวยงาน มากขึ้นเปนลําดับ

– ส.ส.ส.
– ว.ช.
– ส.ก.ว.
– สปสช. UC-งบ P&P งบวิจัย
– องคการบรหิารสวนทองถิ่น อบต.
– ตางประเทศ

• แตละแหลงทุน มหีลักการและขอบเขตการสนบัสนนุ ของตนเอง



กรรมวิธขีอมูลกรรมวิธขีอมูล

•• การเก็บขอมูลการเก็บขอมูล   ฝกอบรม และคาตอบแทน

•• การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล  double entry, scan

•• การวิเคราะหขอมลูการวิเคราะหขอมลู   ที่ปรกึษา



การตพีิมพการตพีิมพ

• ตองรายงานออกมาใหสังคมภายนอกทราบ

• รายงานการวิจัย

• การตพีิมพวารสารภาษาไทย

• การตพีิมพในตางประเทศ

• ใหนับเปน ความจําเปนสําคัญอัดับตนของ “นักวจิัย”



หัวขอการบรรยายหัวขอการบรรยาย

•• ขั้นตอนของการทําวิจัยขั้นตอนของการทําวิจัย

–– คําถามวิจัยคําถามวิจัย

–– การพัฒนาโครงรางการวิจัยการพัฒนาโครงรางการวิจัย

•• การการ  review literaturesreview literatures

•• การออกแบบการวิจัยการออกแบบการวิจัย

•• การคํานวนขนาดตัวอยางการคํานวนขนาดตัวอยาง

•• การออกแบบแบบเก็บขอมูลการออกแบบแบบเก็บขอมูล

•• ใบยินยอมเขารวมการวิจัยใบยินยอมเขารวมการวิจัย

–– การขออนุมัติการขออนุมัติ  จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย

–– แหลงเงินทุนแหลงเงินทุน

–– การเก็บขอมูลการเก็บขอมูล

–– การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล

–– การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

–– การตีพิมพการตีพิมพ

•• การสนับสนุนโดยการสนับสนุนโดย CRCN CRCN

–– การประสานเครือขายวิจัยการประสานเครือขายวิจัย

–– การพฒันาโครงรางการวิจัยการพฒันาโครงรางการวิจัย

–– การประสานแหลงเงินทุนการประสานแหลงเงินทุน

–– ประสานประสาน  IRBIRB

–– การบริหารจัดการขอมูลการบริหารจัดการขอมูล

–– การการ  Monitor & Audit Monitor & Audit 

–– การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

–– การเขียนนิพนธตนฉบับการเขียนนิพนธตนฉบับ



CRCNCRCN
• คณะกรรมการอํานวยการ

• คณะกรรมการบริหาร

• ผูเชี่ยวชาญ

– Methodology

– Biostatistics

– Health Economics

– Social Sciences

• Project development

• Coordinating unit

• Monitor and Audit

• Training / Meeting

• Other supports





www.crcn.in.thwww.crcn.in.th



วัตถุประสงควัตถุประสงค

• เพื่อสรางองคความรูทางดานคลินิกและใชความรูในการพฒันาการดูแล

ผูปวยอยางมีคุณภาพ 

• เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการงานวจิัยดานคลินิกของประเทศแบบสหส

ถาบันโดยดําเนินการในรูปของเครอืขายการเรียนรู 

• เพื่อสนับสนุนและเอือ้อํานวยดานความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

โครงการวิจัยสหสถาบันและการจัดการขอมูลการวิจัยอยางมีคุณภาพ 



วิสยัทศันวิสยัทศัน

•• เปนองคกรเปนองคกร  เครือขายเครือขาย  สนับสนุนสนับสนุน  พัฒนาระบบพัฒนาระบบ  และสรางงานวิจัยและสรางงานวิจัย

คลินิกแบบสหสถาบันคลินิกแบบสหสถาบัน  ระดับชาติระดับชาติ  และนานาชาติและนานาชาติ  ชวยในการชวยในการ

กําหนดนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนกําหนดนโยบายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  



บทบาทของบทบาทของ  CRCNCRCN

•• ประสานงานประสานงาน

นักวิจยันักวิจยั  ↔↔  แหลงเงินทุนแหลงเงินทุน

นักวิจยันักวิจยั  ↔↔  นักวิจยัจากโรงพยาบาลเครือขายนักวิจยัจากโรงพยาบาลเครือขาย

โครงการวิจัยโครงการวิจัย  ↔↔  หนวยสับสนุนทางดานสถิติหนวยสับสนุนทางดานสถิติ  และการจดัการขอมูลและการจดัการขอมูล

นักวิจยันักวิจยั  ↔↔  ผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญ  –– Methodologist,  Health economicsMethodologist,  Health economics

นักวิจยันักวิจยั  ↔↔ Regulation Authorities Regulation Authorities –– IRBs, FDAIRBs, FDA

ผลการวิจัยผลการวิจัย  ↔↔  สาธารณชนสาธารณชน//  นโยบายสุขภาพนโยบายสุขภาพ  ––  สปสชสปสช..



สนับสนุนการพฒันาโครงการวจิัยสนับสนุนการพฒันาโครงการวจิัย

•• จดัประชุมระดมความคิดจดัประชุมระดมความคิด

•• การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญดานตางๆการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  ตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนของการตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนของการ

พัฒนาโครงรางการวิจัยพัฒนาโครงรางการวิจัย

•• การออกแบบการออกแบบ  Case report formsCase report forms

•• การวางแผนการบริหารงานโครงการแบบสหสถาบันการวางแผนการบริหารงานโครงการแบบสหสถาบัน

•• การวางแผนการบันทึกขอมูลการวางแผนการบันทึกขอมูล

•• การวางแผนการติดตามโครงการการวางแผนการติดตามโครงการ

•• IRBs submissionsIRBs submissions



CRCNCRCN
•• คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการอํานวยการ

•• คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร

•• ผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญ

–– MethodologyMethodology

–– BiostatisticsBiostatistics

–– Health EconomicsHealth Economics

–– Social SciencesSocial Sciences

•• Project developmentProject development

•• Coordinating unitCoordinating unit

•• Monitor and AuditMonitor and Audit

•• Training / MeetingTraining / Meeting

•• Other supportsOther supports



สนับสนุนระบบสนับสนุนระบบ  

Data Management Data Management และและ  Biostatistics SupportBiostatistics Support

• Central CRCN DMU

• Designated Data Management Units

• Data entry options – web based, data fax/scan, 

manual double data entry

• Dummy tables



39

Data Center

Researchers

Monitors

Sponsors

• Verification
• Validation
• Exploratory Data Analysis 
• Key from image
• Query Management
• Backup / Restore

MODEM

Form images

INTERNET

Image processing
Optical recognition

SCANNER

ScanStation
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Participating Sites
Unlimited number 
of Scanning Site

INTERNET

CRCN
Database Server

Secured (SSL) 128 bits

DMU
Unlimited number 

of working terminals

Paper CRFs kept at Site
Respond to queries 

and other communications 
via internet

Paperless
Retrieve CRF images and 

perform all data management 
processes via internet



Monitor & AuditMonitor & Audit

• ประกนัคุณภาพของขอมูล

• Monitor ongoing QA

• Audit final evaluation by external independent 

auditors



Monitor & AuditMonitor & Audit

•• การทําวิจัยรวมกันหลายโรงพยาบาลการทําวิจัยรวมกันหลายโรงพยาบาล

•• อาจพบกับความเสี่ยงของการดําเนินการอาจพบกับความเสี่ยงของการดําเนินการ

–– ความเขาใจที่มาตรงกันความเขาใจที่มาตรงกัน

–– คุณภาพของขอมูลคุณภาพของขอมูล  ไมเทาเทียมกันไมเทาเทียมกัน

–– ความเร็วในการการเก็บขอมูลไมเทาเทียมกันความเร็วในการการเก็บขอมูลไมเทาเทียมกัน

•• สามารถลดขีดจํากัดดังกลาวไดดวยสามารถลดขีดจํากัดดังกลาวไดดวย

•• การตดิตามและการประเมินผลการตดิตามและการประเมินผล  (Monitor & Audit)(Monitor & Audit)



ใครเปนผูดําเนินการใครเปนผูดําเนินการ??

• ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปน ผูติดตามโครงการ (Monitor) 

• โครงการวจิจัยมอบหมายเอง หรือ

• โดยผูใหทุนวจิัย (Clinical Trial)

–– มีพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและการแพทยมีพื้นฐานความรูทางดานวิทยาศาสตรและการแพทย  

–– เขาใจเขาใจ  ลักษณะของการวิจัยที่จะทําการตดิตามลักษณะของการวิจัยที่จะทําการตดิตาม  IRB GCPIRB GCP



““When? Where? How?When? Where? How?

• When

–กอน ระหวางและภายหลังการวิจัยเสร็จสิ้น

• Where

–ทําการตดิตาม ที่ ทีต่ั้งสถาบันที่เขารวม

• How

– เปนผูเชื่อมโยงสื่อสารระหวาง โครงการวิจัย กับผูสนับสนุน
การวิจัย (Sponsor)



How?How?  ตรวจสอบตรวจสอบ  ยืนยันยืนยัน

• คุณสมบัติความเหมาะสมของผูดาํเนินการวิจัยและ

สถานที่ทําการวิจัย

• ผูดําเนินการวิจัย และผูรวมดําเนินการวิจัย ไดรับ

ขอมูลทีเ่กี่ยวของ

• อาสาสมัคร มีคุณสมบัติเหมาะสม 

• อัตราการเขารวมโครงการของอาสาสมัคร

• ความถูกตองสมบูรณของ แบบบันทึกขอมูล (Case 

Report Form) เอกสารแหลงทีม่าของขอมูล 

(source data/documents) 

• ความผิดพลาดในการบันทึก 



ICHICH--GCP 4.9.3GCP 4.9.3



ขอมูลที่ดีขอมูลที่ดี  Good dataGood data

• วัด และบันทึก ดวยมาตรฐาน

เดยีวกนั

– ใน อาสามัครทุกรายในโรงพยาบาล 

(site) แตละแหง

– ใน ทุกโรงพยาบาล (site) ที่เขารวม

• มาตรฐานเกดิขึ้นจาก

– การฝกอบรม

– การติดตามกํากับดูแล (Monitor)



How?How?  ตรวจสอบตรวจสอบ  ยืนยันยืนยัน

• แบบยินยอมในการเขารวมการศึกษาวิจัยนั้นไดมากอน

การดําเนินการ

• วินิจฉัยวา ผูดําเนินการวจิัยไดจัดเก็บเอกสารไว

ครบถวนหรือไม

• สื่อสารใหกับผูดําเนินการวจิัยทราบ หากเกิดการ

เบี่ยงเบนไปจาก โครงรางการวิจัยทีไ่ดรบัอนุมัติ 



วิธีการดําเนินการวิธีการดําเนินการ

• จดัทําแผนการปฏิบัตกิาร

• กําหนดความถีข่องการเยีย่ม 

– สถาบันหลัก ทุก 3 เดือน

– สถาบันยอย ทุก 6 เดือน

• การเยีย่มกอนการดําเนินการ (Site 

initiation visit)

• การเยีย่มระหวางการดาํเนินการ

• การเยีย่มเมื่อสิ้นสุดโครงการ



MonitoringMonitoring



การสนับสนุนอื่นๆการสนับสนุนอื่นๆ

• การฝกอบรม
– Basic Clinical research
– ICH GCP
– Research Coordinators Training

• ใหคําปรึกษา

– Project management
– Budgeting and financial management
– IT system 



หัวขอการบรรยายหัวขอการบรรยาย

•• ขั้นตอนของการทําวิจัยขั้นตอนของการทําวิจัย

–– คําถามวิจัยคําถามวิจัย

–– การพัฒนาโครงรางการวิจัยการพัฒนาโครงรางการวิจัย

•• การการ  review literaturesreview literatures

•• การออกแบบการวิจัยการออกแบบการวิจัย

•• การคํานวนขนาดตัวอยางการคํานวนขนาดตัวอยาง

•• การออกแบบแบบเก็บขอมูลการออกแบบแบบเก็บขอมูล

•• ใบยินยอมเขารวมการวิจัยใบยินยอมเขารวมการวิจัย

–– การขออนุมัติการขออนุมัติ  จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย

–– แหลงเงินทุนแหลงเงินทุน

–– การเก็บขอมูลการเก็บขอมูล

–– การบันทึกขอมูลการบันทึกขอมูล

–– การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

–– การตีพิมพการตีพิมพ

•• การสนับสนุนโดยการสนับสนุนโดย CRCN CRCN

–– การประสานเครือขายวิจัยการประสานเครือขายวิจัย

–– การพฒันาโครงรางการวิจัยการพฒันาโครงรางการวิจัย

–– การประสานแหลงเงินทุนการประสานแหลงเงินทุน

–– ประสานประสาน  IRBIRB

–– การบริหารจัดการขอมูลการบริหารจัดการขอมูล

–– การการ  Monitor & Audit Monitor & Audit 

–– การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูล

–– การเขียนนิพนธตนฉบับการเขียนนิพนธตนฉบับ



เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบันเครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
Clinical Research Collaboration NetworkClinical Research Collaboration Network



เครือขายวิจัยคลินิกเครือขายวิจัยคลินิก

• คณะแพทยศาสตร
– จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยขอนแกน

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

– มหาวิทยาลัยนเรศวร

– ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

– รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยรังสิต

– มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร

– มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

– วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร และวชริพยาบาล

– วิทยาลัยแพทยศาสตพระมงกุฎเกลา



เครือขายวิจัยคลินิกเครือขายวิจัยคลินิก

• โรงพยาบาลและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
– โรงพยาบาลชลบุรี

– โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค

– สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชินี

– โรงพยาบาลพทุธชินราช

– โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

– สถาบันมะเรง็แหงชาติ

– โรงพยาบาลราชวิถี

– สถาบันประสาทวิทยา

– ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟสูมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

– ศูนยปองกันและควบคมุมะเร็งอุบลราชธานี

– ศูนยปองกันและควบคมุมะเร็งลําปาง

– ศูนยปองกันและควบคมุมะเร็งอุดรธานี

– ศูนยปองกันและควบคมุมะเร็งสุราษฎรธานี

– โรงพยาบาลน้ําพอง

– โรงพยาบาลสันปาตอง

– โรงพยาบาลสระบุรี

– โรงพยาบาลศูนยขอนแกน

– โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

– โรงพยาบาลตะกั่วปา

– โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

– โรงพยาบาลพระปกเกลา จ.จันทบุรี

– โรงพยาบาลสุราษฎรธานี

– สถาบันโรคทรวงอก

– สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

– โรงพยาบาลอุดรธานี

– โรงพยาบาลตรัง

– โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช

– โรงพยาบาลบานโปง

– โรงพยาบาลราชบุรี

– โรงพยาบาลพิจิตร



เครือขายวิจัยคลินิกเครือขายวิจัยคลินิก

• ราชวิทยาลัย สมาคม ชมรมวิชาชีพตางๆ
• The Medical Council of  Thailand  

• The Royal College of Pediatricians of Thailand

• Royal College of Anesthesialogists of Thailand  

• Thai Rehabilitation Medicine Association

• Royal College of Radiologists of Thailand 

• The Royal College of Otolaryngists –

• Head and Neck Surgeons of Thailand 

• The Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists

• The Royal College of Physician of Thailand 

• The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand

• Royal College of Surgeons of Thailand

• Department for Development of Thai 

• Traditional and Alternative Medicine 

• The Medical Association of Thailand

• The Heart Association of Thailand Under the Royal Patronage

• Infectious Disease Association of Thailand 

• Thai Neurological Society of Thailand 

• The Thorocic Society of Thailand  

• Thai Society of Hematology

• Thai Rehabilitation Medicine Association

• Neurosurgical Association of Thailand 

• Thai Society of Plastic and 

• Reconstructive Surgeons of Thailand 

• Thai Rheumatism Association

• Thai Endocrine Society of Thailand 

• สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย 

• สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย

• สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย

• สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย  สมาคมปลูกถายอวัยวะแหง
ประเทศไทย 

• สมาคมจักษุแพทยแหงประเทศไทย 

• สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย 

• สมาคมออรโธพีดิกสแหงประเทศไทย



ภาพกจิกรรมภาพกจิกรรม

ประชุมพัฒนาโครงการวิจัย โครงการวิจัยใหมพบผูเชี่ยวชาญ Biostat International workshop 

ICH-GCP Workshop for CRCN Staff Final CRF & Data Collection Meeting Monitor & Audit



www.crcn.in.thwww.crcn.in.th



บทสงทายบทสงทาย

•• มีอุปสรรครออยูอยางแนนอนมีอุปสรรครออยูอยางแนนอน

•• วิจัยเปนเรื่องที่มีแตคนสงเสรมิวิจัยเปนเรื่องที่มีแตคนสงเสรมิ  มันเปนภาพพจนองคกรมันเปนภาพพจนองคกร  แสดงแสดง

ถึงความมีคุณภาพที่สําคัญถึงความมีคุณภาพที่สําคัญ

•• ทานมีผูคอยชวยเหลือทานอยูทานมีผูคอยชวยเหลือทานอยู



Think of Multicenter Clinical Research

Think of CRCN


