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1. วัตถปุระสงค 

เพื่อเปนแนวทางสำหรับเจาหนาที่สำนักงาน ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของท่ี

สงเขามาใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนพิจารณา 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมการบริหารจัดการโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ  ไดแก 

1. รูปแบบการพิจารณา 

2. การบริหารจดัการโครงการวิจัยใหมท่ียื่นขอรับการพิจารณา (Submission for initial review) 

3. การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

4. การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 

5. การยกเวนพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

6. การบริหารจดัการโครงการวิจัยท่ีสงกลับเขามาภายหลังการปรับปรุงแกไข (Revised) 

7. การรับรองโครงการวิจัยท่ีผานการพิจารณา (Approval) 

 

3. ความรับผิดชอบ 

  เจาหนาที่สำนักงาน มีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร รับบันทึก แจกจายโครงการวิจัยและ

เอกสารที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการ หรือกรรมการที่ทำหนาที่ทบทวนเพ่ือ

ประเมินโครงการวิจัย 

 สำหรับโครงการวิจัยที่ขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย หรือโครงการวิจัยที่เขารับการ

พิจารณาแบบเร็ว ในกรณีที่ประธานเห็นชอบใหการรับรองได เจาหนาที่สำนักงาน จะสงผลการพิจารณาใหผูวจิัย 

พรอมบรรจุในวาระการประชุมครั้งถัดไปเพ่ือแจงใหคณะกรรมการรับทราบ ในกรณีท่ีตองการคำชี้แจงเพ่ิมเติมหรือ

มีขอแนะนำใหแกไขเพียงเล็กนอย เจาหนาที่สำนักงาน จะประสานงานกับผู วิจัยเพื่อปรับปรุง/ แกไขตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการผูพิจารณาทบทวน กอนนำเสนอใหประธานพิจารณาอีกครั้ง หากประธานเห็นควร ตอง

นำเขาที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อพิจารณาตัดสิน และสงผลการพิจารณาใหผู วิจัย

ภายหลังการประชุม 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03/03 

การจัดการโครงการวิจัยใหมท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา 

Management of Initial Protocol Submission 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 5 จาก 109 

 

        

4. แผนภูมิข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

ข้ันตอน การดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 รับเอกสารโครงการวิจัย  

และเสนอโครงการวิจัยเพ่ือกำหนดรูปแบบการพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

2 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของเอกสาร 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

3 การลงทะเบียนในฐานขอมูลและแจงรหัสโครงการวิจัยใหผูวิจัย 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

4 การคัดแยกโครงการวิจัย ตามประเภทการพิจารณา 

1. การพิจารณาแบบเต็มชดุ (Full board review) 

2. การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 

3. การยกเวนพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

 

เลขานุการ ฯ   

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

5 การสงเอกสารใหคณะกรรมการผูทบทวนพิจารณา 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

6 การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยและสงผลการประเมิน 

 

ประธานฯ  เลขานุการ ฯ  

คณะกรรมการฯ  

7 การบรรจุในวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาโครงการวิจัย 

 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

8 การแจงผลการพิจารณา 

 

เลขานุการ ฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 
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4.1 การบริหารจัดการโครงการวิจัยใหมท่ีย่ืนขอรบัการพิจารณา (Submission for Initial Review) 
 

กรอบเวลา การดำเนินงาน             ผูรับผิดชอบ 

 
 

 

 

 

 

ลงบันทึกฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย เจาหนาท่ีสำนักงาน 

พฤหัสบดี สัปดาหท่ี 3 

ของเดือน 

นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด 

(Full Board Review) 
รับรอง 

พิจารณาในท่ีประชุม 

แจงผลผูวิจัย แจงผลการพิจารณา และแจงท่ีประชุม 

คณะกรรมการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการ 

สงเอกสารแบบประเมิน ใหกรรมการผูทบทวน  

(Primary reviewer) 

Full Board Review Expedited Review Exemption Review 

เลขาฯ มอบหมาย Reviewer 

อยางนอย 3 คน 

เลขาฯ มอบหมาย 

Reviewer อยางนอย 2 คน 

ประธานพิจารณา 

รับเอกสารโครงการวิจัย ท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

กำหนดรูปแบบการพิจารณา 

ตัดรอบทุกวันท่ี 5 

ของเดือน 

(Full Board) 

Review 

 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

เลขานุการ 

เลขานุการ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

ปรับปรุงแกไข

เพ่ือรับรอง 
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4.2 การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full Board Review) 
 

    กรอบเวลา การดำเนินงาน                 ผูรับผิดชอบ 

 
 

รับเอกสารโครงการวิจัย ท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

กำหนดรหัสโครงการวิจัย 

มอบหมาย Reviewer อยางนอย 3 คน 

สงเอกสารแบบประเมินใหกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer)  

Reviewer ใหขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น สงมาท่ีเลขาฯ และ 

กรรมการผูทบทวนนำเสนอในท่ีประชุม 

 (พฤหัสบดี สัปดาหท่ี 3 ของเดือน) 

 

ผลการพิจารณา 

(1) 

รับรอง 

(2) 

ปรับปรุงแกไข 

เพ่ือรับรอง 

(3) 

ปรับปรุงแกไข และนำเขา

พิจารณาใหม 

(4)  

ไมรับรอง 

ตัดรอบทุกวันท่ี 5 

ของเดือน 
เจาหนาท่ีสำนักงาน 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

เลขานุการฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน แจงผลการพิจารณา  

ลงบันทึกฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย เจาหนาท่ีสำนักงาน 

60
 ว

ันป
ฏิทิ

น 
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4.3 การพิจารณาแบบเรว็ (Expedited Review) 
 

กรอบเวลา การดำเนินงาน              ผูรับผิดชอบ 

 
 

 

รับเอกสารโครงการวิจัย ท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน 

กำหนดรหัสโครงการวิจัย 

มอบหมาย Reviewer อยางนอย 2 คน 

สงเอกสารแบบประเมิน ใหกรรมการผูทบทวน (Primary Reviewer)  

Reviewer ใหขอเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น และสงกลับมาท่ีเจาหนาท่ีกอนวันประชุม 

เลขานกุารฯ สรุปขอเสนอแนะ / ความคิดเห็น 

แจงผลผูวิจัย 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เลขานุการฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

คณะกรรมการ 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

เลขานุการฯ 

 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง รับรอง ปรับปรุงแกไขและนำเขา

พิจารณาใหม 

แจงผลการพิจารณาในที่ประชุม 

พิจารณาแบบเตม็ชุด  

(Full Board Review) 

ผูวิจัยสงแกไข (Revised) 

ประธานฯ 

ลงบันทึกฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

35
 ว

ันป
ฏิทิ

น 
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4.4 การยกเวนพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption Review) 
 

 การดำเนินงาน       ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

 

 

 

 

  

รับเอกสารโครงการวิจัย ท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในคน 

กำหนดรหัสโครงการวิจัย และเสนอเลขานุการฯ พิจารณาคัดเลือก

โครงการท่ีเขาขาย Exemption Review 

ประธานฯ พิจารณารบัรอง 

จัดทำเอกสารรับรองการยกเวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัย แจงผลการพิจารณาและ

แจงรายละเอียดการสงสรุปผลการศึกษา และแจงปดโครงการวิจัย ใหผูวิจัยทางอีเมล 

 

แจงผลการพิจารณาในท่ีประชุม 

 

ลงบันทึกฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

ประธานฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

ประธานฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

10
 ว

ันป
ฏิทิ

น 
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4.5 การบริหารจัดการโครงการวิจัยท่ีสงกลับมาภายหลังการปรับปรุงแกไข (Revised)  
 

 
 

  

 การดำเนินงาน              
   

รับเอกสารโครงการวิจัย ท่ีแกไขตามมติของคณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบการปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไขตรงตามมติ ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม*** 

มอบหมายกรรมการผูทบทวน (Primary Reviewer) 

สงเอกสารใหกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) 

Reviewer ใหคำแนะนำ/แสดงความคิดเห็น 

เจาหนาท่ีสำนักงาน 

เลขานุการฯ 

เลขานุการฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

คณะกรรมการฯ 

รวบรวมความคิดเห็นเสนอเลขานุการฯ เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

เจาหนาท่ีสำนักงานฯ 

รับรอง ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง 

ผูวิจัยสงแกไข (Revised) 

พิจารณาแบบเต็มชุด 

(Full board Review) 

ลงบนัทึกฐานขอมูล และจัดเก็บ

เอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

แจงผลการพิจารณา 

แจงท่ีประชุม 

ผูรับผิดชอบ 

14
 ว

ันป
ฏิทิ

น 
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5. รายละเอียดการปฏิบัต ิ

5.1 การรับเอกสารโครงการวิจัยใหม 

5.1.1 ผูวิจัยสามารถดาวนโหลด แบบฟอรมเอกสารที่ใชในการยื่นขอรับการพิจารณาไดที่เว็บไซต 

www.rajavithiresearch.com หรือสามารถขอเอกสารไดที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี  ชั ้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หรือสามารถขอเอกสารทางอีเมล 

ec.rajavithihospital@gmail.com  

5.1.2 ผูวิจัยสงเอกสารโครงการวิจัยที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. ไดทุกวันทำการ โดยการพิจารณามี

รายละเอียดดังนี้  

1) กรณีการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเต็มชุด (Full board review) ตัดรอบ

การสงเอกสารเพื่อเขารับการพิจารณาทุกวันที่ 5 ของเดือน เพื่อพิจารณาในวัน

พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือนนั้น ๆ (หากคณะกรรมการไมครบองคประชุม จะมีการ

เปลี่ยนแปลงวันประชุมตามความเหมาะสม)  

2) กรณีการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited Review) หรือการ

ยกเว นพิจารณาดานจริยธรรมการวิจ ัย (Exemption Review) หากผู ว ิจ ัยสง

โครงการวิจัยภายในวันที่ 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในที่ประชุมรอบการ

ประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันท่ี 5 ของเดือน จะนำผล

การพิจารณาแจงในท่ีประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป   

ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ 

ตรงกับวันอาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ ในกรณีที่ยื่นเอกสารภายหลังจาก

ระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักงานคณะกรรมการฯ จะนำเขาสูรอบการพิจารณาในเดือน

ถัดไป 

5.1.3 โครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวง

สาธารณสุข/ คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยใน

มนุษย) (สคม.)/ คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนในประเทศไทย (CREC)/ 

สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID) แลว ใหใชเอกสาร ดังนี้ 

1)  บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และ

แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A03-03/03 และ A03-03.1/03 - 

A03-03.7/03)   
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2)  เอกสารโครงการวิจ ัยฉบับที ่ผ านการพิจารณาและอนุมัต ิจากคณะกรรมการ

จริยธรรมวิจัยในคนดังกลาวขางตน ที่มีตราประทับรับรอง โดยตองมีเอกสารรับรองการผาน

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแนบทาย จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) 

พรอมไฟลโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของบรรจุใน CD จำนวน 1 แผน 

5.1.4 เจาหนาท่ีสำนักงาน ประทับตรารับเอกสาร และลงบันทึกรายละเอียดในระบบฐานขอมูล 

5.2 การตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

เม่ือเจาหนาท่ีไดรับเอกสารจากผูวิจัยหรือจากหนวยงานของผูวิจัยแลว เจาหนาท่ีจะตองตรวจสอบ

ความถูกตองและครบถวนของเอกสารโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ดังนี้ 

5.2.1 ตรวจสอบการชำระคาธรรมเนียม ตามหลักเกณฑและแนวทางการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในคน โรงพยาบาลราชวิถี (ตามประกาศคาธรรมเนียมการพิจารณาจริยธรรมการว ิจัย 

ในคน โรงพยาบาลราชวิถี) 

5.2.2 ตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมที่เสนอ วามีการใชแบบฟอรมถูกตองตามประเภทของ

โครงการวิจัย หรือใชแบบฟอรมฉบับปจจุบัน  

5.2.3 ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเอกสารประกอบการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน ท่ี

กำหนดตามรูปแบบการพิจารณาของโครงการวิจัย และหัวขอในแบบเสนอโครงการวิจัย 

ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวนตามรายการที่ไดระบุไวขางทายตาม

จำนวนที่ระบุ ซึ่งหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการฯ จะปฏิเสธการรับ

เอกสาร โดยกำหนดแนวทางในการตั้งชื่อไฟลเอกสาร ประกอบดวย ชื่อนามสกุลผูวิจัย ประเภทเอกสาร 

เวอรชั่นท่ียื่นพิจารณา วัน เดือน และปของเวอรชั่นเอกสารนั้น ๆ ดังนี้ 

1) โครงการวิจัย (Research proposal) ตั้งชื่อไฟล: ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย-

_proposal_version……วันเดือนป พ.ศ. เชน  อิงดาว_สวยเสมอ_proposal_v1_15072562 

2) เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) 

ตั้งชื่อไฟล: ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_PIS_version วัน เดือน ป พ.ศ. 

3) เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) ตั้ง

ชื่อไฟล:  ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_ICF_version……วัน เดอืน ป พ.ศ. 

4) แบบบันทึกขอมูล/แบบเก็บรวบรวมขอมูล (Case Record Form) ตั้งชื่อไฟล: 

 ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_CRF_version……วัน เดือน ป พ.ศ. 

5) ประวัติผูวิจัย (Curriculum vitae) ตั้งชื่อไฟล: ชื่อผูวิจัย_นามสกุล

ผูวิจัย_CV_version..วัน เดือน ป พ.ศ. 
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6) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งชื่อไฟล: ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_CV_version..วัน 

เดือน ป พ.ศ. 

 5.2.4 ตรวจสอบรายละเอียดตามหัวขอในแบบเสนอโครงการวิจัยใหครบถวน ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 

2) ผูรับผิดชอบโครงการ 

3) ประเภทการวิจัย 

4) สาขาวิชาการและกลุมท่ีทำการวิจัย 

5) คำสำคัญของโครงการวิจัย (Keywords) 

6) ความสำคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทำการวิจัย รวมท้ังคำถามการวิจัย 

(Research question) 

7) วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective) 

8) นิยามศัพทเฉพาะ (Operational definition) 

9) ขอบเขตของโครงการวิจัย 

10) กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั (Conceptual framework) 

11) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเก่ียวของ (Literature review) 

12) เอกสารอางอิง (Reference) 

13) แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

14) วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานท่ีทำการทดลอง/เก็บขอมูล 

14.1) รูปแบบการวิจัย (Research design) 

14.2) กลุมตัวอยางท่ีศึกษาและท่ีมาของขนาดตัวอยาง (Sample size) 

และเกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion & exclusion criteria)  

14.3) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

14.4) วิธีการดำเนินการวิจัยอยางละเอียด 

14.5) กระบวนการสุมตัวอยาง 

14.6) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูเขารวมโครงการวิจัย และแนวทางการ

แกไข 

14.7) ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

14.8) ระยะเวลาการทำวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

14.9) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

15) ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย 
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16) ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

17) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

18) งบประมาณโครงการวิจัย 

5.2.5 ตรวจสอบเอกสารแนบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก 

1) ประวัติผูวิจัย ผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคน 

2) เอกสารท่ีแสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมท่ีมีอายุไม

เกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.1) ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัย clinical trial ตองแนบเอกสารผานการ

ฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 

(Good Clinical Practice; GCP) 

2.2) ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีไมใช clinical trial ตองแนบเอกสารผานการ

ฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 

(Good Clinical Practice; GCP) หรือ การฝกอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย 

(Human Subject Protection)  

3) แบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการดำเนินการวิจัยท้ังหมด 

4) เอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (A03-02/03) 

5) เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอม

เขารวมโครงการวิจัย ยกเวนในกรณีท่ีผูวิจัยขอยกเวนการขอความยินยอม ซ่ึง

ผูวิจัยจะตองอธิบายถึงเหตุผลและความจำเปนท่ีจะตองขอยกเวนการขอความ

ยินยอม ท้ังนี้โครงการวิจัยดังกลาวจะตองไมมีความเสี่ยงเกินกวา minimal risk 

หรือเปนการวิจัยท่ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนของอาสาสมัครท่ีเขารวม

การวิจัยโดยไมมีการบงชี้ตัวบุคคลหรือการขอความยินยอมจะมีผลกระทบตอ

การวิจัยในการปฏิบัติ (CIOM Guideline 4: Individual Informed Consent) 

6) เอกสารโครงการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

5.2.6 ตรวจสอบความครบถวนการลงนามและวันที่ ในบันทึก แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวน

โครงการวิจัย (A03.1/03 - A03.7/03) ประวัติคณะผู ว ิจัย สำเนาใบประกาศนียบัตรผานการอบรม

หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยหรือท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด ของคณะผูวิจัยทุกคน 

1) การลงนามของผูวิจัย  

2) การลงนามของอาจารยท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี)  
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3) การลงนามในเอกสารประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผูวิจัยหลัก 

และผูรวมวิจัยทุกทาน  

4) การลงนามในเอกสารท่ีแสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรม

ท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.1) ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัย clinical trial ตองแนบเอกสารผานการ

ฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 

(Good Clinical Practice; GCP) 

4.2) ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีไมใช clinical trial ตองแนบเอกสารผานการ

ฝกอบรมการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี 

(Good Clinical Practice; GCP) หรือ การฝกอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย 

(Human Subject Protection)  

5) การลงนามในเอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (A03-

02/03) ของผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน 

 

 5.2.7 กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถียื ่นโครงการวิจัยซึ ่งเปนสวนหนึ ่งของการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เชน สารนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ กำหนดใหยื่นเอกสารโครงการวิจัยในนามของ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาอยู  

5.2.8 หากโครงการวิจัยตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ ตองจัดทำสรุปยอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดพอ

สังเขปเปนภาษาไทย (synopsis) แนบมาดวย 

 

5.3 การคืนเอกสารกลับใหแกผูวิจัย 

 กรณีท่ีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน เจาหนาท่ีตองแจงผูวิจัย โดยใชแบบฟอรม A03 -03.7/03  

เพ่ือใหผูวิจัยดำเนินการแกไขเรียบรอย และนำมายื่นขอรับการพิจารณาฯ กับเจาหนาท่ีใหมอีกครั้ง 

 

5.4 การกำหนดรหัสโครงการวิจัย 

โครงการวิจัยท่ีผูวิจัยสงเอกสารครบถวน เจาหนาท่ี สำนักงานจะกำหนดรหัสโครงการวิจัยพรอมท้ังแจงให

ผูวิจัยทราบโดยใชสำเนาแบบฟอรม A03-03.7/03 และแนะนำใหผูวิจัยแจง หมายเลขรหัสโครงการวิจัยทุกครั้งท่ีมี

การติดตามและสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับโครงการวิจัย กรณีท่ีมีการสงเอกสารใด ๆ เก่ียวของกับโครงการวิจัย 

ใหระบุหมายเลขรหัสโครงการ YYXXX ทุกครั้ง 

5.4.1 YY ไดแก เลขสองตัวสุดทายของ ปพุทธศักราช 
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5.4.2 XXX ไดแก ลำดับโครงการวิจัยที่สงมากอน - หลัง ตัวอยางเชน 63001 โครงการวิจัยที่เสนอขอรับ  

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ป พ.ศ.2563 เปนลำดับท่ี 1  

 

5.5 การจัดเรียงเอกสาร 

5.5.1 ผูวิจัยจัดสงแบบฟอรม  โครงการวิจัย และเอกสารอ่ืนๆ ใหกับเจาหนาท่ีสำนักงานฯ จำนวน 1 ชุด 

5.5.2 ใหเจาหนาท่ีดำเนินการจัดเรียงเอกสารตนฉบับเขาแฟมโครงการวิจัยตามลำดับรายการ ดังตอไปนี้ 

1) สารบัญโครงการวิจัย 

2) แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

3) โครงรางการวิจัย 

4) ประวัติผูวิจัย 

5) แบบเก็บรวบรวมขอมูล 

6) เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย  

7) เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

8) เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

5.6 การแจงรหัสโครงการวิจัยใหผูวิจัยทราบ 

   โครงการวิจัยที่ผูวิจัยสงเอกสารครบถวน เจาหนาท่ี สำนักงานจะกำหนดรหัสโครงการวิจัย และ

แจงใหผูวิจัยทราบ 

 

5.7 การคัดแยกประเภทโครงการ 

 รูปแบบการพิจารณา มี 3 ประเภท ดังนี้ 

5.7.1 โครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) โดยเปนโครงการวิจัยที่มี

ความเสี่ยงตอผูเขารวมโครงการวิจัยและไมเขาขายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไมสามารถขอยกเวนการ

พิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน เลขานุการฯ ทำหนาท่ี คัดเลือกโครงการวิจัยเขาขายการพิจารณาแบบ

เต็มชุด (Full board review) เพ่ือเสนอใหกรรมการผูทบทวนท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาเบื้องตน และบรรจุ

ในวาระการประชุม  โดยเปนโครงการวิจัยลักษณะดังนี้ 

โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงตอผูเขารวมโครงการวิจัยไมเขาขายการพิจารณาแบบเร็ว หรือไม

สามารถขอยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยในคน  
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 การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical trial) การทดลองยา การทดลองวัคซีน และ

เวชภัณฑทางการแพทยอื่น ๆ โครงการวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงชาติพันธุ  โครงการวิจัย

ดาน HIV เปนตน 

 โครงการวิจัยท่ีนำยาท่ียังไมไดข้ึนทะเบียนเขามาใชในโครงการวิจัย หรือทดลอง 

 โครงการวิจัยที ่ทำในกลุ มออนแอและเปราะบาง (Vulnerable subjects) ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

- การวิจัยในผูท่ีอานเขียนไมได  

- การวิจัยในผูปวยท่ีเปนโรคเรื้อรังข้ันรุนแรง ไมรสามารถรักษาหายขาดได เชน โรค

เอดส โรคมะเร็ง เปนตน 

- การวิจัยในผูปวยวิกฤต 

- การวิจัยในผูปวยดวยโรคท่ีสังคมไมยอมับ เชน โรคเรื้อน โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

- การวิจัยในผูท่ีมีความบกพรองในการตัดสินใจ เชน ผูท่ีมีความบกพรองทางจิตหรือ

สติปญญา หรือความทรงจำ 

- การวิจัยในชนกลุมนอยหรือประชาชนชายขอบ กลุมผูลี้ภัย 

- การวิจัยในผูสูงอายุหรือเด็กท่ีอยูในสถานสงเคราะห 

- การวิจัยในกลุมคนท่ีไรท่ีอยู 

- การวิจัยในผูปวยหองฉุกเฉิน 

- การวิจัยในเด็ก 

- การวิจัยในหญิงตั้งครรภ 

- การวิจัยในนักโทษหรือผูตองขังหรือผูเยาวท่ีอยูในสถานพินิจ 

- การวิจัยในผูเสพหรือผูขายยาเสพติด 

- การวิจัยในเรื่องท่ีออนไหว (sensitive issues) ตอครอบครัว ชุมชน สังคม หรือ

ดานกฎหมาย 

 ประธานเห็นควรใหนำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review)  

 

5.7.2 โครงการวิจัยที ่เขาขายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) โดยเปนโครงการวิจัยที ่มี

ลักษณะการดำเนินการวิจัยที ่มีความเสี ่ยงนอยตอผู เขารวมโครงการวิจัย หรือไมเกินความเสี ่ยงนอย 

(minimal risk) คือมีความเสี่ยงไมมากกวาความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน เลขานุการฯ ทำหนาที่ คัดเลือก
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โครงการวิจัยเขารับการพิจารณาแบบเร็ว เพื่อเสนอใหกรรมการผูทบทวนที่ไดรับมอบหมายพิจารณา และ

บรรจุในวาระการประชุม  โดยเปนโครงการวิจัยลักษณะดังนี้ 

โครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณา ทบทวนแบบเร็ว (Expedited review)  ตามหลักเกณฑ

พิจารณาความเสี่ยงท่ีเปน ความเสี่ยงนอย (minimal risk) ดังนี้ 

 โครงการวิจัยท่ีเปน Case report หรือ Case Series 

 โครงการวิจัยที่มีกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลหรือใชเครื่องมือวิจัย ซึ่งไมมีความเสี่ยง

หรือมีความเสี่ยงนอยตอผูเขารวมโครงการวิจัย และไมบงชี้ตัวบุคคล 

 โครงรางการวิจัยที่เปนแบบสอบถามซึ่งไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงนอยหรือไมมี

ความเสี่ยงตอผูเขารวมโครงการวิจัย และหากเปนบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลตอง

ผานการรับรองจากสถาบันตนสังกัดแลว 

 โครงรางการวิจัยท่ีมีการสัมภาษณ หรือใชแบบสอบถามและขอมูลท่ีเก็บไมเปนขอมูลลับ 

หรือขอมูลที่ออนไหว และไมกอผลเสียหายตอสถานภาพหรือสิทธิประโยชนของบุคคล

และไมกาวลวงความออนไหวของชุมชนท่ีเก่ียวของ 

 โครงการวิจัยที่ใชตัวอยางจากผูเขารวมโครงการวิจัยของโครงการวิจัยอื่น ซึ่งผูเขารวม

โครงการวิจัยไดรับขอมูลและใหความยินยอมเรียบรอยแลว ท้ังนี้ การใชตัวอยางดังกลาว

จะตองไมมีผลกระทบตอความลับและสิทธิสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยที่ศึกษาจากสิ่งสงตรวจ หรือตัวอยางทางชีวภาพที่เหลือจากการตรวจ

วินิจฉัยตามปกติ (Leftover specimen/ Surplus blood) โดยไมรุกล้ำรางกาย และ

การบันทึกขอมูลไมสามารถระบุหรือเชื่อมโยงตัวบุคคลท่ีเปนเจาของสิ่งสงตรวจ 

 โครงการที่เคยผานการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยแลว และผูวิจัยไดแจงใหผูเขารวม

โครงการวิจัย รับทราบ การเก็บตัวอยางทางชีวภาพที่เหลือเพื่อใชในงานวิจัยอื่นตอไป

และขอความยินยอมไวลวงหนา และไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบหรือเปนเจาของคลัง

ชีวภาพ 

 การประเมิน local issue โครงการวิจัยที่อยูในระหวางการพิจารณาจากคณะกรรมการ

กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) หรือคณะกรรมการอ่ืน 

ๆ ท่ีมีขอตกลงรวมกัน 

 โครงการวิจัยที ่ผ านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศ

ไทย (CREC)/ สำนักงานบริหารยานนวัตกรรมการแพทยโยธี (YMID)/ คณะกรรมการ
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จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) หรือ

คณะกรรมการอื ่น ๆ ที ่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

เห็นสมควร 

5.7.3 โครงการที ่เขาขายยกเวนการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย (Exemption review) ใหเสนอ

ประธานฯ พิจารณา และบรรจุในวาระการประชมุ โดยเปนโครงการวิจัยลักษณะดังนี้   

 การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณใดๆ ท่ีไมไดกระทำในคน 

 การรายงานขอมูลทางสถิติของหนวยงาน โดยไมมีขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคล 

 การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการของหนวยงาน ซึ่งไม

มีการดำเนินการใดๆ เปนรายบุคคล 

 การประเมินผลดานการศึกษาหรือ แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งไมมีการดำเนินการใดๆ เปน

รายบุคคล เชน การประเมินยุทธศาสตรทางการศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือ

เปรียบเทียบเทคนิคการเรียนการสอน 

5.7.4 กรณีอื่น ๆ เชน โครงการวิจัยที่ยังมีประเด็นขอสงสัยดานกฎหมาย หรือชาติพันธุ และ/หรือ

นอกเหนือจากที ่กลาวมาขางตน ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการอื ่น ๆ ที ่คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถีเห็นสมควร 

 

5.8 การดำเนินการจัดสงเอกสารใหกรรมการผูทบทวน 

5.8.1 การจัดสงเอกสารใหกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัยที่เขารับการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full 

board review) 

1)  เลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) อยางนอย 3 คน 

2)  เจาหนาท่ีสำนักงานฯ จัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) สงท้ัง

ทาง e-mail และบรรจุลงซองเอกสารท่ีปดมิดชิดระบุเปนเอกสารลับ (กรณีท่ีกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคนรองขอ) ประกอบดวย 

2.1)  แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย (Assessment Form) (A04-

02/03) หรือ แบบพิจารณาทบทวนเอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมการวิจัยและเอกสาร

แสดงความยินยอมเขารวมการวิจัย (A04-03/03) หรือ แบบพิจารณาทบทวน Case 

Report / Case series (A04-04/03)  

2.2) เอกสารเก่ียวกับโครงการวิจัยท้ังหมด (กรณีท่ีกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนรองขอ) 
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3)  เจาหนาท่ีสำนักงานฯ สงโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ ใหกรรมการผูทบทวน (Primary 

reviewer) ทาง e-mail เพื่อพิจารณา กำหนดรับแบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยคืน 7 วันปฏิทิน โดย

นำสงเจาหนาท่ีสำนักงานฯ  

4) กรณีที่กรรมการผูทบทวนโครงการวิจัย (Primary reviewer) ไดรับเอกสารไมครบถวน หรือ

แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยไมตรงกับโครงการวิจัยท่ีจะทบทวน แจงเจาหนาท่ีสำนักงานฯ ทราบทันที 

เพ่ือจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมใหถูกตอง และครบถวน 

5) กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ใหขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 

6) กรรมการผู ทบทวน (Primary reviewer) สงขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น กลับมายัง

สำนักงานฯ หรือสงทางอีเมล  

7) เจาหนาที่สำนักงานสรุปขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น ของกรรมการผูทบทวน (Primary 

reviewer) เพ่ือใชประกอบการประชุม  

8) กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) เปนผูแจงขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ

โครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ ในที่ประชุม ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ไม

สามารถเขารวมประชุมได ประธานฯ จะเปนผูสรุปความเห็นของกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) 

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  

9) กรรมการในที่ประชุมรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และลงมติของคณะกรรมการฯ โดย

ความเห็นเปนเอกฉันท (Consensus) ตามมติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้    

 9.1) รับรอง 

 9.2) ปรับปรุงแกไขเพ่ือรบัรอง 

   9.3) ปรับปรุงแกไข และนำเขาพิจารณาใหม 

   9.4) ไมรับรอง 

           10) หลังการประชุม เจาหนาท่ีสำนักงานฯ สรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการ

ผูพิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการ

พิจารณา ภายใน 7 วันปฏิทินหลังการประชุม โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน  

11) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยทาง e-mail  

11.1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง” เจาหนาที่สำนักงาน จัดทำเอกสารรับรอง

โครงการวิจัย เสนอใหประธานฯ 

 11.2) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรับปรุงแกไขเพื ่อร ับรอง” กำหนดใหผู ว ิจัย

ดำเนินการ ดังนี้ 

- สงแกไข โดยทำแถบสีในสวนท่ีแกไข (highlight)  
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- กรณีท่ีไมสามารถแกไขได ใหชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล 

- หากไมมีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะถือวาผู ว ิจัยสละสิทธิ ์การ

พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

11.3) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรับปร ุงแกไข และนำเขาพิจารณาใหม” 

กำหนดใหผูวิจัยสงปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมตามมติ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

เพื่อจะเขารอบการพิจารณาในเดือนถัดไป หากไมดำเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะ

ถือวาผูวิจัยสละสิทธิ์การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ  

11.4) กรณีผลการพิจารณา คือ “ไมรับรอง” ระบุเหตุผลท่ีไมผานการรับรอง และตอง

มีขอความในหนังสือแจงผลการพิจารณา “ทานสามารถอุทธรณผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการฯ โดยแจงความจำนงคและเหตุผลโตแยงตอประธานฯ เปนลายลักษณ

อักษรตามแบบฟอรมยื่นอุทธรณผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A04-10/03)” 

 

5.8.2 การจัดสงเอกสารใหกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัยท่ีเขารับการพิจารณาแบบเร็ว 

(Expedited review) 

1) เลขานุการฯ คัดเลือกกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) อยางนอย 2 คน 

2) เจาหนาที่สำนักงานฯ จัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) สงท้ัง

ทาง e-mail และบรรจุลงซองเอกสารที่ปดมิดชิดระบุเปนเอกสารลับ (กรณีที่กรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคนรองขอ) ประกอบดวย 

2.2)  เอกสารเก่ียวกับโครงการวิจัยท้ังหมด 

2.3)  แบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางชีวการแพทย (Assessment Form) (A04-

02/03) 

2.4)  แบบพิจารณาทบทวนเอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมการวิจัยและเอกสารแสดงความ

ยินยอมเขารวมการวิจัย (A04-03/03) 

3) เจาหนาที่สำนักงานฯ สงโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหกรรมการผูทบทวน (Primary 

reviewer) ทาง e-mail เพ่ือพิจารณา กำหนดรับแบบพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยคืน 10 วันปฏิทิน สง

นับตั้งแตวันที่เจาหนาที่สำนักงานฯ สงโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี ่ยวของ ใหกรรมการผูทบทวน 

(Primary reviewer) ทาง e-mail  

4) กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ใหขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 

5) กรรมการผู ทบทวน (Primary reviewer) สงขอเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น กลับมายัง

สำนักงานฯ สงกลับมาท่ีเจาหนาท่ีสำนักงาน ในรูปแบบเอกสาร หรือไฟลอิเล็กทรอนิกส  
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6) เจาหนาท่ีสำนักงานสรุปมติของกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) และบรรจุในวาระการ

ประชุม โดยหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยภายในวันท่ี 5 ของเดือนจะนำผลการพิจารณาแจงในท่ีประชุมรอบ

การประชุมของเดือนนั้น ๆ แตหากผูวิจัยสงโครงการวิจัยหลังวันท่ี 5 ของเดือน จะนำผลการพิจารณาแจง

ในท่ีประชุมรอบการประชุมของเดือนถัดไป   

6.1) “รับรอง” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ท้ังหมด มีมติเห็นตรงกันให

รับรองโครงการวิจัย 

 6.2) ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) แนะนำใหแกไข

โครงการวิจัย 

 6.3) นำเขาพิจารณาในท่ีประชุม ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) คนใดคน

หนึ่ง มีความเห็นวา ควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมเต็มชุด (Full board review)  

7) เจาหนาที่สำนักงานฯ สรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณา

ทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา ภายใน 7 วัน

ปฏิทิน โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน  

8) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยทาง e-mail  

9) ผลการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็ว (Expedited review) จะระบุเปนขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

9.1) “รับรอง” ในกรณีที่กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ทั้งหมด มีมติเห็นตรงกันให

รับรองโครงการวิจัย 

9.2) “ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง” หมายถึง กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) แนะนำ

ใหแกไขโครงการวิจัย กำหนดใหผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 

- สงแกไข โดยทำแถบสีในสวนท่ีแกไข (highlight)  

- กรณีท่ีไมสามารถแกไขได ใหชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล 

- หากไมมีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะถือวาผูวิจัยสละสิทธิ์การพิจารณารับรอง 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

9.3) “นำเขาพิจารณาแบบเต็มชุด” ในกรณีที่กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) คน

ใดคนหนึ่ง มีความเห็นวา ควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมเต็มชุด (Full board review) 
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5.8.3 การจัดสงเอกสารใหกรรมการผูทบทวนโครงการวิจัยที่เขาเกณฑยกเวนการพิจารณาดาน

จริยธรรมการวิจัย (Exemption review) 

1) เลขานุการฯ คัดเลือกโครงการวิจัยที่เขาขายการยกเวนการขอรับรองดานจริยธรรม 

และเสนอประธานฯ พิจารณา  

2) ประธานฯ พิจารณาเห็นควรยกเวนการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

3) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ บรรจุในวาระการประชุม 

4) เจาหนาที่สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองการยกเวนพิจารณาจริยธรรม

โครงการวิจัย คณะกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราช

วิถี (A04-02/03) และโดยจัดทำบันทึกขอความแจงผลการพิจารณา โดยให

เลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน ภายใน 7 วันปฏิทิน โดยแจงผลการพิจารณา 

พรอมท้ังแจงรายละเอียดการสงสรุปผลการศึกษา และแจงปดโครงการวิจัย ใหผูวิจัย

ทางอีเมล  

5) ประธานฯ นำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

6) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ ลงฐานขอมูล และจัดเก็บเอกสารในแฟมโครงการวิจัย 

 

5.9 การรับผลการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการ 

เมื่อเจาหนาที่ไดรับผลการพิจารณาจากคณะกรรมการผูทบทวนแลว เจาหนาที่สำนักงานจะดำเนินการ

ตอไปนี้ 

5.9.1  บันทึกวันท่ีรับเอกสารคืนจากกรรมการ  

5.9.2  พิมพและแนบแบบประเมินเขากับตนฉบับเอกสารโครงการ  

5.9.3  เจาหนาท่ีสรุปผลการพิจารณาในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวนและมติ

คณะกรรมการ (A04-05/03) โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน โดยเสนอผลการประเมิน

โครงการวิจัย และแนบเขากับตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย เพื่อใหเลขานุการพิจารณาภายใน 10 วัน

ปฏิทิน จาก วันท่ีรับเอกสารจากกรรมการครบถวน  

5.9.4  เลขานุการฯ ตรวจสอบและลงนามและใหเจาหนาท่ีสำนักงาน ดำเนินการตอไป 
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5.10   การพิจารณาออกบันทึกขอความแจงผล 

5.10.1  เมื่อเลขานุการฯ ตรวจสอบและลงนามในแบบสรุปความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวน

และมติคณะกรรมการ (A04-05/03) เรียบรอยแลว และใหเจาหนาที่สำนักงาน ดำเนินการตอไปให

เจาหนาท่ีดำเนินการดังนี้ 

1) พิมพรางบันทึกขอความแจงผล ภายใน 7 วันปฏิทิน นับตั้งแตไดรับเอกสารจาก

เลขานุการ  

2) เสนอเลขานุการตรวจสอบ 

3) เจาหนาท่ีสำนักงานปรับแกไขตามท่ีเลขานุการเสนอแนะ 

4) พิมพบันทึกขอความแจงผล เสนอพรอมแนบตนฉบับเอกสารโครงการวิจัยให

เลขานุการฯ พิจารณาลงนาม ภายใน 3 วันปฏิทิน 

5) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ เก็บบันทึกขอความ ตัวจริง เขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 

6) เจาหนาท่ีสำนักงานฯ แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยทาง e-mail  

 

5.11 การพิจารณาออกเอกสารรับรองโครงการวิจัย 

หากเลขานุการลงนามรับรอง ใหออกหนังสือรับรอง (A04-08/03) ฉบับภาษาไทย หรือหนังสือ

รับรองฉบับ ภาษาอังกฤษ ใหเจาหนาท่ีดำเนินการดังนี้ 

5.11.1 จัดทำเอกสารรับรองโครงการวิจัยภายใน 3 วันปฏิทิน 

5.11.2 เสนอเอกสารรับรองโครงการวิจัย พรอมแนบตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย ใหประธาน

หรือรองประธานพิจารณาลงนามภายใน 3 วันปฏิทิน นับจากวันท่ีเสนอประธาน  

5.11.3 ประทับตรารับรองใน โครงรางการวิจัย เอกสารชี้แจงขอมูลผูเขารวมโครงการวิจัย 

เอกสารยินยอมเขารวมโครงการวิจัย และ เอกสารอื่น ๆ ฉบับที่คณะกรรมการฯ ใหการรับรอง โดย

ระบุวัน เดือน และป ท่ีไดรับการรับรองใหสอดคลองกับการระบุในเอกสารรับรอง  

5.11.4 สำเนาเอกสารรับรองโครงการวิจัย 1 ชุด (เก็บเขาตนฉบับเอกสารโครงการวิจัย 1 ชุด)  

 

5.12 การพิจารณาใหบรรจุในวาระการประชุม 

 เลขานุการพิจารณาแลวใหบรรจุในวาระการประชุมตามประเภทของโครงการวิจัย ดังนี้  

5.12.1 โครงการท่ีเขาขายการยกเวนการขอรับรองดานจริยธรรมใหบรรจุในวาระการประชุม 

5.12.2 โครงการวิจัยท่ีเขาขายพิจารณาแบบเร็วใหบรรจุในวาระการประชุม 

5.12.3 โครงการวิจัยท่ีเขาขายพิจารณาแบบเร็วแตประธานไมเห็นชอบตามท่ีกรรมการ 

พิจารณาใหใหบรรจุในวาระการประชมุ 
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5.12.4 โครงการวิจัยแบบสหสถาบันท่ีผานการพิจารณาเบื้องตนจากคณะกรรมการ ของ

สถาบันท่ีไดทำบันทึกขอตกลงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยไว ใหบรรจุในวาระการประชุม 

 

5.13 การแจงผลการพิจารณาใหแกผูวิจัย 

เจาหนาที่สำนักงาน แจงผลการพิจารณาโครงการวิจัย หลังการประชุม โดยจัดทำแบบสรุป

ความเห็นของกรรมการผูพิจารณาทบทวนและมติคณะกรรมการ (A04-05/03) และจัดทำบันทึกขอความ

แจงผลการพิจารณา โดยใหเลขานุการฯ ลงนามไวเปนหลักฐาน เพ่ือแจงผลแกผูวิจัย โดยเก็บฉบับจริงเขา

แฟมเอกสารโครงการวิจัยตนฉบับ และจัดสงผลการพิจารณาใหผูวิจัยทาง e-mail โดยมีผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการ ดังนี้ 

 

5.13.1 การแจงผลการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) 

1) กรณีผลการพิจารณา คือ “รับรอง (approval)” เจาหนาท่ีสำนักงาน จัดทำเอกสาร

รับรองโครงการวิจัย เสนอใหประธานหรือรองประธานลงนาม 

2) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรับปรุงแกไข เพ่ือรับรอง (approval after modification)” 

กำหนดใหผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้  

- สงแกไข โดยทำแถบสีในสวนท่ีแกไข (highlight)  

- กรณีท่ีไมสามารถแกไขได ใหชี้แจงรายละเอียดพรอมเหตุผล 

-  หากไมมีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 60 วัน จะถือวาผูวิจัยสละสิทธิ์การ

พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

3) กรณีผลการพิจารณา คือ “ปรับปรุงแกไขและนำเขาพิจารณาใหม (modification 

and resubmission)” กำหนดใหผู วิจัยสงปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมตามมติ 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป และไมเกิน 60 วันหลังการแจงผลการพิจารณา หาก

ไมดำเนินการใดๆ ภายใน 60 วัน จะถือวาผูวิจัยสละสิทธิ์การพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

4) กรณีผลการพิจารณา คือ “ไมรับรอง (disapproval)” ตองระบุเหตุผลที่ไมรับรอง 

และตองมีขอความในหนังสือแจงผลการพิจารณา “ทานสามารถอุทธรณผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมฯ โดยแจงความจำนงและเหตุผลโตแยงตอ

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ เปนลายลักษณอักษรแบบฟอรมตามแบบยื่น

อุทธรณผลการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A04-10/03) ภายใน 30 วันปฏิทิน 
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แกเจาหนาที ่สำนักงานฯ เพื ่อเสนอเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกตองกอน

นำเสนอประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณา”  

 

5.13.2 การแจงผลการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) 

1) “รับรอง” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) ท้ังหมด มีมติเห็น

ตรงกันใหรับรองโครงการวิจัย 

2) “ปรับปรุงแกไขเพ่ือรับรอง” หมายถึง กรรมการผูทบทวน (Primary reviewer) 

แนะนำใหแกไขโครงการวิจัย และนำเสนอโครงการวิจัยท่ีแกไขแลวเพ่ือพิจารณา

ใหม 

3) “นำเขาพิจารณาในท่ีประชุมแบบเต็มชุด” ในกรณีท่ีกรรมการผูทบทวน (Primary 

reviewer) คนใดคนหนึ่ง มีความเห็นวา ควรนำเขาพิจารณาในท่ีประชุมเต็มชุด 

(Full board review) 

 

5.13.3 การแจงผลการพิจารณาการยกเวนพิจารณาจรยิธรรมโครงการวิจัย   

  (Exemption review) 

1) “เห็นควรยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย” ในกรณีท่ีประธานเห็นควร 

เนื่องจากเหตุผล ตอไปนี้  

o การทดสอบเครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณใดๆ ท่ีไมไดกระทำในคน 

o การรายงานขอมูลทางสถิติของหนวยงาน โดยไมมีขอมูลท่ีสามารถ

เชื่อมโยงถึงตัวบุคคล 

o การประเมินการปฏิบัติงาน หรือการประเมินโครงการบริหารจัดการ

ของหนวยงาน ซ่ึงไมมีการดำเนินการใดๆ เปนรายบุคคล 

o การประเมินผลดานการศึกษาหรือ แพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงไมมีการ

ดำเนินการใดๆ เปนรายบุคคล เชน การประเมินยุทธศาสตรทาง

การศึกษา หรือการประเมินประสิทธิผล หรือเปรียบเทียบเทคนิคการ

เรียนการสอน 
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2) “ไมเห็นควรยกเวนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย” ในกรณีท่ีประธาน ไมเห็น

ควรใหสามารถยกเวนการพิจารณาทบทวน นอกเหนือจากเหตุผลใน ขอท่ี 

5.13.3 (1) โดยนำเขาการพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board review) หรือ 

การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review) ตามประเภทของการจำแนก

โครงการวิจัย โดยมอบหมายใหเลขานุการ และเจาหนาท่ีสำนักงาน ดำเนินการ

ตามกระบวนการตอไป  

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

โครงการวิจัยทางคลินิก โครงการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความปลอดภัย

ประสิทธิภาพหรือประสทิธิผลของกระบวนการรักษาหรือการ

กระทำอ่ืนๆ (อาทิเชน การใหยา อาหาร การออกกำลังกาย การ

ผาตัดหรือเครื่องมือแพทย) รวมท้ังกระบวนการใหการตรวจ

วินิจฉัย และกระบวนการปองกันโรค โดยผลการศึกษาจะตอง

ตอบปญหาท่ีเก่ียวกับสุขภาพท้ังทางกายหรือสุขภาพจิต 

โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร /

มานุษยวิทยา 

 

โครงการวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินทัศนะคติ พฤติกรรม

ในดานอ่ืนของมนุษยท่ีไมเก่ียวของกับประเด็นสุขภาพกายหรือ

สุขภาพจิต 

การพิจารณาแบบเต็มชุด (Full board 

review) 

การพิจารณาโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงตอผูเขารวมโครงการวิจัย

ไมเขาขายแบบเร็วหรือไมสามารถขอยกเวนการพิจารณาดาน

จริยธรรมการวิจยัในคน 

การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบ

เร็ว (Expedited review) 

การพิจารณาแบบเร็วจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับโครงการท่ีมีความเสี่ยงนอยตาม

ขอกำหนดในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 

การยกเวนการขอรับรองดานจริยธรรม

การวิจัย (Exemption review) 

การยกเวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับโครงการวิจัย

ท่ีมีความเสี่ยงต่ำมากตามขอกำหนดในวิธีดำเนินการมาตรฐาน 
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7. เอกสารอางอิง 

7.1 ธาดา สืบหลินวงศ, พรรณแข มไหสวริยะ, สุธี พานิชกุล. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. 

2550. ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

7.2 แนวปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2552 (International Conference of Harmonization Good Clinical Practice Guideline) 

7.3 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากลดานวิทยาศาสตรการแพทย

รวมกับองคการอนามัยโลก (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects) 2552 

7.4 สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย.ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ. 2008) 

หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทยที่เกี่ยวของกับมนุษย (Declaration of Helsinki). นนทบุรี: 

สำนักกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก; 2553. 

7.5 มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สำนกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2556 

7.6 มาตรฐานและแนวทางการดำเนินการสำหรับการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทางสุขภาพท่ี

กระทำในมนุษย ฉบับภาษาไทย พ.ศ. 2556 (Standards and Operational Guidance for Ethics Review of 

Health-Related Research with Human Participants) 

 7.7 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. นโยบายแหงชาติและแนวทางปฏิบัติการวิจัยในมนุษย ฉบับ 

พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2559. 

7.8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ. พิมพครั ้งที ่ 7.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2560. 

7.9 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต.ิ แนวทางจริยธรรมการวิจัยท่ีเก่ียวของกับมนุษย ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.); 2562. 

7.10 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Human Participants โดย World Health Organization 2011 

7.11 World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 

principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013; 310(20): 2191-4. 

 7.12 E6 (R2) Good Clinical Practice: Integrated Addendum to ICH E6 (R1) Guidance for 

Industry [Online]. [cited 2020 Dec 16]; Available form: https://www.fda.gov/media/93884/download 

https://www.fda.gov/media/93884/download


 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03/03 

การจัดการโครงการวิจัยใหมท่ีย่ืนขอรับการพิจารณา 

Management of Initial Protocol Submission 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 29 จาก 109 

 

        

 7 . 13 The Ethical Guidelines for Research on Human Subject in Thailand 2007 .  [Online]. 

[cited 2020 Dec 16]; Available form: https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf 

 7.14  International ethical guidelines for Health-related research involving humans (CIOMS 

2016) [Online]. [cited 2019 June 20]; Available form: https://cioms.ch/shop/product/international- 

ethical-guidelines-for-health-related-research-involving-humans/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ประวัติวิธดีำเนินการมาตรฐาน 

https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/Guideline_English_FERCIT.pdf
https://cioms.ch/shop/product/international-
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ฉบับท่ี วันประกาศใช การเปล่ียนแปลง เหตุผล 

คำแนะนำการ

ดำเนินการพิจารณา

จริยธรรมการวิจยั 

โรงพยาบาลราชวิถี 

ใชมาจนถึง 

พ.ศ. 2562 

N/A N/A 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/01 

1 เม.ย. 2562 ดำเนินการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน

จริยธรรมการวิจยัในคนท้ังฉบับ  จาก

เดิมเปนคำแนะนำการดำเนินการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาล

ราชวิถี 

เพ่ือใหมีแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมและ

เปนมาตรฐานสากล 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

REC  02/02 

1 ต.ค. 2562 หัวขอท่ี 5.5 เพ่ิมรายละเอียดการบริหาร

จัดการโครงการท่ีเขาเกณฑยกเวนการ

พิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

(Exemption review) เก่ียวกับการแจง

ผลการพิจารณา 

เพ่ือใหมีการเขาอบรมอยาง

ตอเนื่องและเปนปจจุบัน 

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2564) 

REC  02/03 

1 พ.ค. 2564 ปรับแกไขเอกสารประกอบในภาคผนวก

ท้ังฉบับ 

ปรับตามขอเสนอแนะของ 

ผูเยี่ยมสำรวจ 
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9. ภาคผนวก  

A03-01/03  แนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาทบทวน 

A03-02/03 แบบเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (Conflict of Interest) 

A03-03/03  บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

A03-03.1/03 แบบยื่นเสนอขอรบัการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 

A03-03.2/03 แบบฟอรมขอตกลงและยินยอมการสงรายงานการศึกษา/วิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

A03-03.3/03 แบบฟอรมขออนุญาตเก็บขอมูลจากเวชระเบียน 

A03-03.4/03 แบบฟอรมการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาดานการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติ

วิเคราะห 

A03-03.5/03 แบบฟอรมรับรองโครงการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่เปนแพทยประจำบาน/แพทย

ประจำบานตอยอด)  

A03-03.6/03 แบบฟอรมใหความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

A03-03.7/03 รายการเอกสารท่ียื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

A03-04/03  ตัวอยางโครงการวิจัย ตามแบบ ว-1ด. 

A03-05/03 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet)  

A03-06/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed Consent Form)  

A03-07/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ป 

(Informed Assent Form)  

A03-08/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย สำหรับผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

(Informed Consent Form)  

A03-09/03 เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงาน Case Report/Case Series (Informed 

Consent Form for Case Report/Case Series)  

A03-10/03 เอกสารชี้แจงกรณีไมสามารถขอความยินยอมจากผูปวยในการรายงาน Case Report/ Case 

Series  

A03-11/03 แบบขอยกเวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการวิจัย 
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ขอกำหนดในการยื่นเอกสารโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาทบทวน 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กำหนดแนวทางการยื่นเอกสารโครงการวิจัย เพื่อขอรับการ

พิจารณาทบทวน ดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยตองจัดทำเอกสาร บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราช

วิถี  และ แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย ตามที่คณะกรรมการไดกำหนดไว 

ตามเอกสาร A03-03/03 และ A03-03.1/03 - A03-03.7/03 

2. ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารโครงการวิจัยอยางครบถวนตามรายการที่ไดระบุไวขางทายตามจำนวนท่ี

ระบุ  

ซ่ึงหากเอกสารดังกลาวไมครบถวน เจาหนาท่ีสำนักงานคณะกรรมการฯ จะปฏิเสธการรับเอกสาร โดย

กำหนดแนวทางในการตั้งชื่อไฟลเอกสาร ประกอบดวย ชื่อนามสกุลผูวิจัย ประเภทเอกสาร เวอรชั่นท่ี

ยื่นพิจารณา วัน/เดือนปของเวอรชั่นเอกสารนั้นๆ ดังนี้ 

- โครงการวิจัย (Research proposal) ตั้งชื่อไฟล: ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย-

_proposal_version……วันเดือนป พ.ศ. เชน  อิงดาว_สวยเสมอ_proposal_v1_15072562 

- เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) ตั้งชื่อไฟล:       

ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_PIS_version……วัน เดือน ป พ.ศ. 

- เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) ตั้งชื่อไฟล:        

ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_ICF_version……วัน เดือน ป พ.ศ. 

- แบบบันทึกขอมูล/แบบเก็บรวบรวมขอมูล (Case Record Form) ตั้งชื่อไฟล: 

ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_CRF_version……วัน เดือน ป พ.ศ. 

- ประวัติผูวิจัย (Curriculum vitae) ตั้งชื่อไฟล:  

ชื่อผูวิจัย_นามสกุลผูวิจัย_CV_version..วัน เดือน ป พ.ศ. 

3. การยื่นเอกสารโครงการวิจัย ตองดำเนินการภายใน วันท่ี 5 ของทุกเดือน  

3.1 ในกรณีที่วันที่ 5 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันเสาร ใหนับวาวันศุกรเปนวันปดรับ หรือ ตรงกับวัน

อาทิตย ใหนับวาวันจันทรถัดไปเปนวันปดรับ  

3.2 ในกรณีที่ยื่นเอกสารภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ทางสำนักงานคณะกรรมการฯ จะนำเขาสู

รอบการพิจารณาในเดือนถัดไป 

4. กรณีบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถียื่นโครงการวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เชน สารนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฏีนิพนธ กำหนดใหยื่นเอกสารโครงการวิจัยในนามของนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาอยู  
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5. ภายหลังการยื่นเอกสาร ภายหลังการยื่นเอกสาร เจาหนาท่ีสำนักงานจะกำหนดรหัสโครงการวิจัย และ

แจงใหผูวิจัยทราบสำหรับใชเปนหลักฐานในการติดตามสถานะโครงการวิจัยตอไป   

6. คณะกรรมการฯ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาทบทวนและแจงผลตอผู วิจัย ภายใน 30 วัน

หลังจากวันท่ียื่นเสนอโครงการ 

7. ผูวิจัยสามารถติดตามความคืบหนาในการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย และผลการพิจารณาไดโดย

การ ติดตอสอบถามดวยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการฯ ชั ้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

โรงพยาบาลราชวิถี หรือหมายโทรศัพท 0 2206 2900 ตอ 60131 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง 

e-mail: ec.rajavithihospital@gmail.com โดยอางอิงถึงหมายเลขโครงการวิจัยนั้น ๆ 

8. ผูวิจัยจะสามารถเริ่มดำเนินการวิจัยได ภายหลังจากท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ แลวเทานั้น 

โดยไมมีขอยกเวนใด ๆ 

9. ผูวิจัยตองปฏิบัติตามขอกำหนดในโครงการวิจัย, วิธีดำเนินการมาตรฐาน, โดยยึดการปฏิบัติตามแนว

ทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) และ/หรือขอกำหนดของ

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

 

รายการเอกสารยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

1. โครงการวิจัยใหม 

1.1 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และแบบยื่นเสนอ

ขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย (A03-03/03 และ A03-03.1/03 - A03-03.7/03) 

1.2 โครงการวิจัยตามแบบ ว-1ด จำนวน 1 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด) พรอมไฟลโครงการวิจัย สงทาง e-mail: 

ec.rajavithihospital@gmail.com โดยตองมีการระบุขอมูลของโครงการวิจัยอยางครบถวน ใน

ประเด็นดังตอไปนี้ 

1) ชื่อโครงการวิจัย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Title) 

2) ผูรับผิดชอบโครงการ 

3) ประเภทการวิจัย 

4) สาขาวิชาการและกลุมท่ีทำการวิจัย 

5) คำสำคัญของโครงการวิจัย (Keywords) 

6) ความสำคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทำการวิจัย รวมท้ังคำถามการวิจัย (Research question) 

7) วัตถุประสงคของการศึกษา (Objective) 

8) นิยามศัพทเฉพาะ (Operational definition) 
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9) ขอบเขตของโครงการวิจัย 

10) กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั (Conceptual framework) 

11) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเก่ียวของ (Literature review) 

12) เอกสารอางอิง (Reference) 

13) แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

14) วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานท่ีทำการทดลอง/เก็บขอมูล 

15) รูปแบบการวิจัย (Research design) 

16) กลุมตัวอยางท่ีศึกษาและท่ีมาของขนาดตัวอยาง (Sample size) 

17) เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัคร (Inclusion & exclusion criteria)  

18) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

19) วิธีการดำเนินการวิจัยอยางละเอียด 

20) กระบวนการสุมตัวอยาง 

21) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับอาสาสมัคร และแนวทางการแกไข 

22) ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

23) ระยะเวลาการทำวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ 

24) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

25) ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย 

26) ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

27) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

28) งบประมาณโครงการวจิัย 

29) คำชี้แจงอ่ืน ๆ (ถามี) 

30) การลงนามของผูวิจัย 

31) การลงนามของอาจารยท่ีปรึกษา/ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย (ถามี) 

32) เอกสารประวัติและผลงาน (curriculum vitae) ของผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน พรอม

ลงนามรับรองประวัตขิองผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกทาน 

ทั้งนี้ หากโครงการวิจัยตนฉบับเปนภาษาอังกฤษ ตองจัดทำสรุปยอโครงการวิจัยพอสังเขปเปนภาษาไทย

(synopsis) แนบมาดวย 

1.3 เอกสารชี้แจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย และเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

ยกเวนในกรณีท่ีผูวิจัยขอยกเวนการขอความยินยอม ซ่ึงผูวิจัยจะตองอธิบายถึงเหตุผลและความจำเปน

ที่จะตองขอยกเวนการขอความยินยอม ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกลาวจะตองไมมีความเสี่ยงเกินกวา 
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minimal risk หรือเปนการวิจัยท่ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูลบางสวนของอาสาสมัครท่ีเขารวมการวิจัย

โดยไมมีการบงชี้ตัวบุคคลหรือการขอความยินยอมจะมีผลกระทบตอการวิจัยในการปฏิบัติ (CIOM 

Guideline 4: Individual Informed Consent) 

1.4 แบบเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการดำเนินการวิจัยท้ังหมด 

1.5 เอกสารโครงการวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.6 เอกสารที่แสดงวาผูวิจัยหลัก และผูรวมวิจัยทุกคนผานการฝกอบรมท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ี

เจาหนาท่ีไดรับเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- ในกรณีที่เปนโครงการวิจัย clinical trial ตองแนบเอกสารผานการฝกอบรมการปฏิบัติตาม

แนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) 

- ในกรณีท่ีเปนโครงการวิจัยท่ีไมใช clinical trial ตองแนบเอกสารผานการฝกอบรมการปฏิบัติ

ตามแนวทางตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice; 

GCP) หรือ การฝกอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษย (Human Subject Protection)  

1.7 การลงนามในเอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย (A03-02/03) ของผูวิจัยหลัก 

และผูรวมวิจัยทุกทาน 

 

2.   โครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 

(Central- Research Ethics Committee: CREC) / คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน 

กระทรวงสาธารณสุข/ คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ในสถาบันพัฒนาการ

คุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) แลว 

1.8 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  และแบบยื่นเสนอ

ขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย เอกสารการเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูวิจัย 

(A03-03/03, A03-03.1/03 - A03-03.7/03 และ A03-02/03) 

2.1 เอกสารโครงการวิจัยฉบับที่ผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน

ดังกลาวขางตน ที่มีตราประทับรับรอง โดยตองมีเอกสารรับรองการผานการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยแนบทาย จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) พรอมไฟลโครงการวิจัยและเอกสารท่ี

เก่ียวของบรรจุใน CD จำนวน 1 แผน 
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ขาพเจา......................................................................................................... 

  ผูวิจัยหลัก         ผูรวมวิจัย          อาจารยท่ีปรึกษา          อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 

ขอเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนในการดำเนินโครงการวิจัยกับผูใหทุนวิจัย ดังนี้ 

หมายเลขโครงการ         

 1) ไมมีผลประโยชนทับซอนใด ๆ  

 2) มีผลประโยชนทับซอนกับผูใหทุนวิจัย คือ 

 2.1)  มีบุคคลในครอบครัวหรือท่ีใกลชิดกับผูใหทุนวิจัย เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ

บุตร เปนตน   โดยเปน.........................กับผูใหทุนวิจัย <ระบุความเก่ียวของกับผูวิจัย> 

 2.2) เปนผูบริหารใหสังกัดของหนวยงานใหทุนวิจัย 

 2.3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................ 

 

 

ลงชื่อ……………………………………….………………………….. 

       (..........................................................................) 

       ผูเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอน 

 

 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03/03 

บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 37 จาก 109 

 

        

 

                       บันทึกขอความ 

สวนราชการ …………………………………….………………………............................โทร.......……………………….………… 

ท่ี  ………………………………/………………………………….วันท่ี………………………...…………..……………….……………… 

เรื่อง ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

เรียน ผูอำนวยการ (ผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี) 

   ดวยขาพเจา (นาย / นาง /นางสาว)..........................................................................................

ตำแหนง............................................................................................................................................................... 

สังกัด.................................................................................................................................................................... 

มีความประสงคขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาล

ราชวิถี โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..…………………… 

……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 

(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 

……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

โดยขอเก็บขอมูลท่ีกลุมงาน/ฝาย...........................................................................................โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และดำเนินการตอไปดวย จะเปนพระคุณ     

  

 

 

ลงชื่อ........................................................................ 

(...............................................................) 

หัวหนากลุมงาน......................................................... 

ลงชื่อ (ผูวิจัย).............................................................. 

(............................................................) 

ตำแหนง...................................................................... 
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1. สถานภาพของผูวิจัย        

 บุคลากรในโรงพยาบาล  (โปรดระบุ)    

             แพทย      ทันตแพทย      เภสัชกร     พยาบาล     Fellow ช้ันป…...  

             Resident ช้ันป.................  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 

 บุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 

             นักศึกษาปริญญา............... คณะ................................. มหาวิทยาลัย.......................................................... 

                     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................................... 

2. แหลงทุน  
          ทุนสวนตัว 

   รับทุนจากภาครัฐ ระบุ............................................................................................................................................... 

          รับทุนจากภาคเอกชน ระบุ........................................................................................................................................ 

       จำนวนงบประมาณรวมในโครงการ ………………………………………………………………………………………บาท 

รายละเอียดผูประสานงานโครงการวิจัย (กรณีเปนโครงการวิจัยจากบริษัทยา)  

ช่ือ-สกุล ............................................................. หมายเลขโทรศัพท................................................................... 

มือถือ ................................................................. E-mail ………………………………………………………………………. 

3. การวิจัยนี้เปนพหุสถาบัน (Multicenter study) หรือไม       ใช        ไมใช 

4. การขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยอ่ืน ๆ 

ชื่อสถาบันท่ีขอรับการพิจารณาฯ .......................................................................................................................... 

สถานะ           อยูระหวางพิจารณา  

                    ผานการพิจารณา   เลขท่ีเอกสารรับรอง .................................................... 

                    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.1/03 

แบบย่ืนเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย 
เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 39 จาก 109 

 

        

5. การวิจัยนี้มีการใชยาใหมหรือไม   

   ไมม ี       

   ม ี 

ถามีการใชยาใหม  ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุขหรือไม 

    ม ี        ช่ือเอกสารรับรอง......................................................................... เลขท่ี................................................ 

    ไมม ี           

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................... 
 

6. จำนวนอาสาสมัคร  

 ท่ัวโลก จำนวน…………………….….คน     

 ในประเทศไทย จำนวน…………………สถาบัน   จำนวน…………..………คน 

 ในโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน………………….…….. คน  

7. รูปแบบการวิจัย       

  Case report         Case series      

  Descriptive study         

  Observation study    ระบุ   Cross-sectional study    Case - control study    Cohort study                 

  Experimental study      

  Diagnostic test           

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................... 

8. ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล 

         Retrospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมลูยอนหลังจาก secondary data) 

         Prospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ณ ปจจุบัน/ไปขางหนา) 

         Retro-Prospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมลู ยอนหลงัและไปขางหนา) 

         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 

9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ...............ป..............เดือน   ตั้งแต............................ถึง...........................(ระบุวันเดือนป) 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.2/03 

แบบฟอรมขอตกลงและยินยอมการสงรายงานการศึกษา/วิจัยใน

โรงพยาบาลราชวิถี 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 40 จาก 109 

 

        

 

 ท่ี      สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   

                    โรงพยาบาลราชวิถี 

                         วันท่ี  ………………………………………………..…………………… 

 

 ดวยขาพเจา  (นาย / นาง /นางสาว)………………………………………………………………..……………………….. 

ตำแหนง……….……...……………………..…….….……สังกัด……………….……….……………………….……………………….….. 

ไดขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล และดำเนินโครงการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี โครงการวิจัยเรื่อง   

(ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..………………………………………………….………… 

……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 

(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 

……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแตวันท่ี…………………..…………….…….ถึงวันท่ี…………………….…..………………… 

ขาพเจายอมรับขอตกลงและยินยอมสงรายงานการศึกษาวิจัย เมื่อขาพเจาทำรายงานการศึกษา/วิจัย

เสร็จเรียบรอยแลว จะทำการสงมาที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ทาง e-mail: 

ec.rajavithihospital@gmail.com ภายในระยะเวลา 2 เดือน พรอมกันนี้ขาพเจายินยอมใหโรงพยาบาลราชวิถี 

เผยแพรผลงานการศึกษา/วิจัย ของขาพเจาไดในกรณีท่ีโรงพยาบาลราชวิถีเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวม 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  เลขท่ี……………...……หมูท่ี…………………..….ชื่ออาคาร / หมูบาน………………….….………. 

ตรอก / ซอย…………………….….…….…..ถนน…………….……………………..แขวง / ตำบล…………………………………… 

เขต / อำเภอ……………………….………….จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย…………………………………… 

เบอรโทรศัพท………………………………….Fax……………………..……………..E-mail…………………………………………… 

ท่ีอยูท่ีทำงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เบอรโทรศัพท……………………………..….……………….…….…….Fax………………………….………….………………………… 

                  ลงชื่อ………………………………………………………. 

             (………………………………….……………………) 

       ผูดำเนินโครงการวิจัย 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร 02-206-2900  ตอ  60131



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.3/03 

แบบฟอรมขออนุญาตเก็บขอมูลจากเวชระเบียน 
เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 41 จาก 109 

 

        

ท่ี      สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน   

          โรงพยาบาลราชวิถี 

 วันท่ี   …………………………………………………………….…… 

 

 ดวยขาพเจา  (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………………………..…….………………… 

ตำแหนง……….……...…………………….….……สังกัด……………….………………………….……………………….………………… 

ไดเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเขารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี  

โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..……………………………….. 

……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 

(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 

……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

 เนื่องจากการวิจัยดังกลาวมีความจำเปนจะตองทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียน  

ขาพเจามีความประสงคเก็บขอมูลจากงานเวชระเบียน จำนวน.........................................................เวชระเบียน 

ในระหวางวันท่ี…………………………………………..…..……….. ถึงวันท่ี……………….…………………………………………….

  

  

 

                         ลงชื่อ………………………………………………………. 

             (………………………………….……………………) 

       ผูดำเนินโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร 02-206-2900  ตอ  60131



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.4/03 

แบบฟอรมการรับรองโครงการวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษา 

ดานการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 42 จาก 109 

 

        

 

ขาพเจาผูวิจัย (นาย / นาง / นางสาว)................................................................................................................. 

ตำแหนง......................................................................กลุมงาน............................................................................ 

โครงการวิจัยเรื่อง   (ภาษาไทย)…………….............…………………………………………………..…………………………….…. 

……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….… 

(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 

……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

และไดขอคำปรึกษาและขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษาดานการวิจัยและชีวสถิติ/สถิติวิเคราะห เพ่ือ

นำไปใชในการวิจัยในโครงการขางตน เรียบรอยแลว 

 
 

ลงชื่อ (ผูวิจัย)................................................................ 

(...............................................................) 

ความคิดเหน็ของอาจารยท่ีปรึกษาดานการวิจัยและชวีสถิติ/สถติิวเิคราะห 

 ปรับแกไขตามคำแนะนำของอาจารยท่ีปรึกษาดานการวิจัยและชีวสถิติ/สถติวิิเคราะห 

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

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

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

 

                                                        ลงชื่อ........................................................................ 

                                                                 (.........................................................) 

      อาจารยที่ปรึกษาดานการวิจัยและสถติิ/สถิตวิิเคราะห 

            

                                                    วนัที่………........./...……………/…………………… 

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร 02-206-2900  ตอ  60131



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.5/03 

แบบฟอรมรับรองโครงการวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษา 

(กรณีท่ีเปนแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 43 จาก 109 

 

        

    ขาพเจา.............................................................................................................................................. 

ตำแหนง  ………………………................................................................................................................................... 

สังกัด..................................................................................................................................................................... 

เปนอาจารยท่ีปรึกษา/กรรมการควบคุม โครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)…………….............…………………………….. 

……………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………………. 

(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 

……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

โดยผูวิจัยคือ......................................................................................................................................................... 

ตำแหนง (แพทยประจำบาน / แพทยประจำบานตอยอด) สาขา......................................................................... 

ชัน้ปท่ี............................จะจบการศึกษาในเดือน...................................................ป พ.ศ.................................... 

 

  ขาพเจาขอรับรองวาไดเปนอาจารยท่ีปรึกษา/กรรมการควบคุม โครงการวิจัยนี้จริง โดยจะให

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอโครงการวิจัย และควบคุม ติดตามโครงการวิจัยใหเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลา

ท่ีกำหนดไว 

   

 

     ลงชื่อ..................................................................... 

                                                           (...............................................................) 

                                                ตำแหนง  ……………….................................... 

                อาจารยท่ีปรึกษา/กรรมการควบคุม 

 

 

 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร 02-206-2900  ตอ  60131



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.6/03 

แบบฟอรมใหความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย 

ในโรงพยาบาลราชวิถี 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 44 จาก 109 

 

        

 

   เขียนท่ี………โรงพยาบาลราชวิถี…………..……. 

   วันท่ี…………......……………………………………. 

 

  ขาพเจา (บุคลากรภายในรพ.ราชวถีิ)………………………………………….........……..……………….…… 

ตำแหนง……………………………………………..…...กลุมงาน ………………………………..………………...........………………… 

โรงพยาบาลราชวิถี ยินดีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลในโครงการวิจัยเรื่อง (ภาษาไทย)…......…………….…..... 

..........………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ภาษาอังกฤษ)……………….............……………………………………………..………………………………………………..………… 

……………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………… 

โดยผูวิจัยหลักคือ…………………………………………………………………………………………………………..........……………… 

ตำแหนง………………………………………………..…………….. สังกัด ……………………………………………………...........…… 

โดยผูวิจัยหลักมีความประสงค (ระบุละเอียด,ข้ันตอนและสถานท่ีท่ีจะเขามาศึกษาวิจัย)...................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………............................…………         

   ขาพเจาขอรับรองวา ผูวิจัยหลักไดเขามาติดตอและประสานงานเรียบรอยแลว โดยขาพเจา 

ยินดีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย เม่ือโครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีเรียบรอยแลว ท้ังนี้ ขาพเจาจะปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี (Good Clinical Practice; GCP) 

 
 

         (ลงชื่อ).................................................................... 

                                    (……………………………………………..) 

                   ตำแหนง  ……………….................................... 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร 02-206-2900  ตอ  60131



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-03.7/03 

รายการเอกสารท่ีย่ืนเสนอขอรับการพิจารณา 
เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 45 จาก 109 

 

        

รายการเอกสารที่ยื่นเสนอขอรับการพิจารณา 

เอกสารท่ีตองสง ใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 

การตรวจสอบ 

ผูวิจัย เจาหนาท่ี 

มี ไมมี มี ไมมี 

A03-02/03 แบบเปดเผยการมีผลประโยชนทับซอนของผูเก่ียวของในโครงการวิจัย (Conflict of 

Interest) ลงนามทุกคน 
    

A03-03/03 บันทึกขอความขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  

โรงพยาบาลราชวิถี ท่ีผูวิจัย และหัวหนากลุมงานลงนาม พรอมออกเลขท่ีบันทึก * 
    

A03-03.1/03 แบบยื่นเสนอขอรับการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัย     

A03-03.2/03 
แบบฟอรมขอตกลงและยินยอมการสงรายงานการศึกษา/วิจัย  

ในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีผูวิจัยลงนาม 
    

A03-03.3/03 แบบฟอรมขออนุญาตเก็บขอมูลงานเวชระเบียน ท่ีผูวิจัยลงนาม     

A03-03.4/03 แบบฟอรมการรับรองโครงการวิจยัจากอาจารยท่ีปรึกษาดานการวิจยัและชีวสถิติ/สถิติ

วิเคราะห ท่ีอาจารยดานสถิติลงนาม 
    

A03-03.5/03 แบบฟอรมรับรองโครงการวิจยัจากอาจารยท่ีปรึกษา (กรณีท่ีเปนแพทยประจำบาน/

แพทยประจำบานตอยอด) มีอาจารยท่ีปรึกษาลงนาม 
    

A03-03.6/03 แบบฟอรมใหความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

(กรณีผูวิจัยเปนบุคคลภายนอก หรือ บุคลากรภายในเก็บขอมลูตางกลุมงาน) มี

บุคลากรในโรงพยาบาล ลงนามยินดีใหความรวมมือ 

    

A03-04/03 

 

โครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ / Case report / Case Series  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

 แบบบันทึกขอมูล / แบบสอบถาม สังเกต ติดตาม / แบบสัมภาษณ  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

 ประวัตผิูวิจัย และผูรวมวิจัย ลงนามทุกคน 

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

A03-05/03 เอกสารช้ีแจงผูเขารวมโครงการวิจัย (Participant Information Sheet) (ถามี) มีเลขหนา 

Version_____________ Date __________________ 
    

A03-06/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย (Informed Consent Form) (ถามี) มี

เลขหนา Version_____________ Date________________ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสาร (Document List) 

การตรวจสอบ 

ผูวิจัย เจาหนาท่ี 

มี ไมมี มี ไมมี 

A03-07/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจยัสำหรับอาสาสมคัรเด็กอายุ 7 - 12 

ป (Informed Assent Form) (ถามี)   

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-08/03 เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย สำหรับผูแทนโดยชอบธรรม/

ผูปกครอง (Informed Consent Form) (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-09/03 เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงานCase Report/Case Series 

(Informed Consent Form for Case Report/Case Series) (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-10/03 เอกสารช้ีแจงกรณีไมสามารถขอความยินยอมจากผูปวยในการรายงาน Case 

Report/Case series (ถามี)  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 

    

A03-11/03 แบบขอยกเวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการวิจยั (ถาม)ี     

 สำเนาใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร “ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย

ประจำบาน” (สำหรับแพทยประจำบาน/ตอยอด) จำนวน 1 ชุด 
    

 สำเนาใบประกาศนียบัตรหลักสตูร “Good Clinical Practice (GCP)” ของ

ผูรับผิดชอบโครงการทุกคน จำนวน 1 ชุด 
    

 อิเล็กทรอนิกสไฟลโครงการวิจัย สงท่ีอีเมล ec.rajavithihospital@gmail.com     

 

เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

    

โครงการวิจัยจากบริษัทยาตรวจสอบเพ่ิมเติม 

 
คูมือผูวิจัย (Investigator brochure)  จำนวน_________ ชุด  

มีเลขหนา Version_____________ Date __________________ 
    

 ถามีการใชยา : เอกสารข้ึนทะเบียนยา / เอกสารกำกับยา     

 เอกสารรับรองจากบริษัทประกัน     
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หมายเหตุ: *กรณีผูวิจัยเปนบุคลากรภายนอก ใชหนังสือจากหนวยงานตนสังกัด/มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ ไดแก 

      1) ขอเขารับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยในโรงพยาบาลราชวิถี 

       2) ขอความอนุเคราะหเก็บขอมลูเพ่ือการทำวิจัย 

5.3.1 ขอใหสงเอกสารตนฉบับ จำนวน 1 ชุด และอิเล็กทรอนิกสไฟลโครงการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ ทางอีเมล 

ec.rajavithihospital@gmail.com 

5.3.2 โครงการวิจัย (Proposal) และเอกสารท่ีเก่ียวของ ตองระบุหมายเลขหนา ฉบับท่ีของเอกสาร และลงวันท่ี ทุกหนา 

(Proposal Version........ Date..........) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สำหรับเจาหนาท่ี 

 

 เอกสารครบถวน        รหัสโครงการ .......................................... 

 เอกสารไมครบถวน  

     เพ่ิมเติมเอกสารลำดับท่ี............................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูย่ืนเอกสาร 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ป……………………………………………….. 

 

ผูรับเอกสาร 

 

ลงช่ือ……………………………………………………………. 

       (…………………………………………………………….) 

วัน /เดือน/ป……………………………………………… 
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แบบ ว-1ด  

โครงรางการวิจัย 

เพ่ือเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถ ี

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

สวน  ก   : องคประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย   

  

1. ช่ือโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย) คุณภาพการนอนในแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดในโรงพยาบาลราชวิถี 

(อังกฤษ)     Quality of Sleep among Resident and Fellowship training in Rajavithi Hospital 

 

2. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย   

 2.1 หัวหนาโครงการ:  นายแพทยวิจัย หม่ันศึกษา  

   ตำแหนง: แพทยประจำบาน  ชั้นปท่ี 2 

   สังกัดภาควิชา: กลุมงานอายุรศาสตร  โรงพยาบาลราชวิถี  

   หมายเลขโทรศัพท:  08 91XX XXXX 

  E-mail address: Research_55@hotmail.com  

  สัดสวนการทำวิจัย: รอยละ 80 

 2.2 ผูรวมวิจัย/อาจารยท่ีปรึกษา: นายแพทยพิสุทธิ์  ใสสะอาด  

  ตำแหนง: นายแพทยชำนาญการพิเศษ  

  สถานท่ีทำงาน: กลุมงานอายุรศาสตร  โรงพยาบาลราชวิถี  

  หมายเลขโทรศัพท:      08 3240 XXXX 

   E-mail address:    Saard.P@gmail.com 

   สัดสวนการทำวิจัย:  รอยละ 20 

 

3. ประเภทการวจิัย  

  การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)  

  การวิจัยประยุกต (Applied research)  

 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

 

mailto:kamut.ruttanaphunt@gmail.com
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4. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทำการวิจัย  การวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข 
 
5. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย (ระบุ 3-5 คำ) 

Sleep disturbance, Rotational shift work, Resident training 

6. ความสำคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทำการวิจัย  

คำอธิบาย: แสดงใหเห็นถึงความสำคัญที่จำเปนตองทำการวิจัยเรื ่องนี้ ปญหาที่ตองแกไขดวยการวิจัย 

ผลกระทบหรือ impact เกิดขึ้น หรือไมมีแนวทางการรักษา แนวทางปฏิบัติ กระบวนการดูแลที่ชัดเจนมากอน 

และการวิจัยนี้จะชวยแกไขปญหาเหลานั้น ควรมีการอางอิงสถิติตัวเลข ขนาดของปญหาที่ตองมีการแกไข จะ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (พรอมระบุการอางอิงสถิติ ตัวเลข) และการเลือกพื้นที่ใดทำการวิจัย ควรกลาวถึงความสำคัญ

ของพ้ืนท่ีนั้นใหชัดเจนดวย 

 

วิธีเขียน ใหบรรยายเปนความเรียง (ประมาณ 3 ยอหนา) โดยแสดงความเชื่อมโยงตางใหเห็นประเด็นของ

ปญหาท่ีตองแกไขดวยการวิจัย ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีศึกษา เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร (เสนอหลักการ แนวคิดท่ีเก่ียวของ)............ 

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

2. ความสำคัญของปญหา (แสดงขอมูลทางสถิติ, ขอมูลเชิงคุณภาพใหเห็นความสำคัญ) 

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

3. สถานการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน (ดี, ไมดี, เหมาะสม, ไมเหมาะสม, เสียหาย ฯลฯ) 

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

4. สภาวะท่ีเปนปญหา (อะไรท่ีทำใหเกิดสภาพการณนั้น)................................................. 

5. ประเด็นท่ีจะวิจยั (แนวทางท่ีจะแกไข)........................................................................... 

6. ความจำเปนท่ีตองรีบแกไข.............................................................................................. 

 

ตัวอยางเชน 

การนอนหลับเปนกิจกรรมหนึ่งของการพักผอน ที่บุคคลลดการทำกิจกรรมที่ตองใชกลามเนื้อและ

ความคิด ทำใหบุคคลนั้นเพื่อใหเกิดความสงบผอนคลาย ปราศจากความเครียด และความวิตกกังวล  ดังนั้นการ

นอนหลับจึงเปนเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย และมนุษยจำเปนตองใชเวลา 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมด

ในการนอนหลบัจึงจะเพียงพอกับความตองการ  นั่นคือประมาณ 6-8 ชั่วโมง  การนอนหลับท่ีไมเพียงพอและไม

มีคุณภาพ มีความสัมพันธกับสุขภาพทางกายที่ไมแข็งแรง ออนลา งวงนอนตอนกลางวัน ภูมิคุมกันลดลง และมี

ผลกระทบตอสุขภาพจิต มีความสัมพันธดานลบกับการเขาสังคม ความสามารถในการจัดการปญหา การ
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ตอบสนองท่ีชาลง ความจำลดลง หงุดหงิดงาย ขาดสมาธิ อาจเปนปญหาตอการทำงาน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ

ทางจราจรท่ีเกิดจากความงวงนอนได (1-3) 

โรงพยาบาลราชวิถีเปนโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดของกระทรวง

สาธารณสุขและเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด โดยในแตละปมีจำนวนแพทย

ประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดเขาศึกษากวา 120 ราย   ในการศึกษาเฉพาะทางนั้น  แพทยจะตองทำ

กิจกรรมทางการศึกษามากมาย  ท้ังในสวนของการฝกปฏิบัติท่ีตองมีการข้ึนเวร การเรียนและการสอบภาคทฤษฎี  

ตลอดจนการทำวิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตร กิจกรรมท่ีมากมายเหลานี้อาจทำใหแพทยประจำบาน/แพทย

ประจำบานตอยอด มีเวลานอนนอยลง  จากขอมูลการสำรวจการนอนหลับของแพทยประจำบาน/แพทยประจำ

บานตอยอด ตลอดจนนักศึกษาแพทย  ในหลายการศึกษาพบวา นักศึกษามากกวา 1 ใน 3 มีปญหาการนอน

หลับ โดยปญหาที่พบมีหลากหลาย เชน  จำนวนชั่วโมงการนอนหลับนอยกวา 6 ชั่วโมง/วัน  เขานอนและตื่น

นอนไมตรงเวลา หลับยาก นอนหลับไมตอเนื่อง นอนดึก ตื่นสายหรือตื่นเชามากเกินไป(4-7) 

แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ถือวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในวงการสาธารณสุข 

การจัดหลักสูตรการศึกษานอกจากการพัฒนาดานวิชาการแลว จะตองเสริมสรางพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล

ดวย การมีสุขภาพดีเปนปจจัยประการหนึ่งที่มีผลตอการเรียนและคุณภาพชีวิต ฉะนั้นหากทราบขอมูลคุณภาพ

การนอนหลับและปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับซึ่งนับวาเปนขอมูลพื้นฐานอันจะนำไปสูการ

วางแผนการจัดการสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสังคมและ

การสรางเสริมสุขภาพสำหรับแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดตอไป 

7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

7.1 เพ่ือประเมินคุณภาพการนอนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดในโรงพยาบาลราชวิถี 

7.2 เพ่ือหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดใน

โรงพยาบาลราชวิถี 

7.3 เพื่อศึกษาวิธีการแกไขปญหาการนอนที่เกิดขึ้นของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดใน

โรงพยาบาลราชวิถี 

 

8. นิยามศัพทเฉพาะ (Operational definition) 

คำอธิบาย: นิยามศัพทเฉพาะ เปนการกำหนดความหมายของคำ วิธีการ ผลลัพธสำคัญๆท่ีมีความจำเพาะ

ตอการศึกษานั้นๆ ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือตางจากการศึกษาอ่ืนๆ ก็ได เชน ผลลัพธการผาตัด หมายถึง 

ภาวะแทรกซอน และระยะเวลานอนโรงพยาบาล เปนตน  
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ตัวอยางเชน 

คุณภาพการนอนหลับ คือ ลักษณะการนอนหลับของบุคคลหรือพฤติกรรมและความรูสึกเก่ียวกับการนอน

หลับ สามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับเชิงปรนัยและอัตนัย ในงานวิจัยนี้ใชแบบ วัดดวยความรูสึกเมื่อตื่น

นอน ตื่นมาแลวมีความรูสึกวาไดหลับสนิท นอนเต็มอ่ิม สดชื่น กระปรี้กระเปรา กลางวันไมมีอาการงวง งานวิจัย

นี้ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก Pittsburgh Sleep quality Index (PSQI)(Ref) คะแนน ≤ 

5 คุณภาพการนอนหลับดี 

 

9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 9.1 ขอบเขตการวิจัย 

  ขอบเขตการวิจัย ควรระบุขอบเขตดานตัวอยาง เวลา สถานท่ี  ฯลฯ เชน  

  การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในกลุม แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด  โรงพยาบาลราชวิถี 

ปการศึกษา 2558 ทุกชั้นป ทำการสำรวจคุณภาพการนอนโดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Ref)  เปนเกณฑ  หากไดคะแนน ≤ 5 จะถือวาคุณภาพการนอนหลับ

ดี  

 9.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

 9.2.1 ตัวแปรตน ไดแก 

  - ปจจัยทางดานบุคคล คือ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส สภาวะทางเศรษฐกิจ การดื่ม

เครื่องดื่มคาเฟอีน การใชยานอนหลับและสารที่ออกฤทธิ์ตอจิต ภาวะสุขภาพรางกาย  สุขนิสัยในการนอน 

ความเครียด และคุณภาพชีวิต 

  - ปจจัยดานการศึกษา คือ ชั้นป ภาควิชา ตารางปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ สถานะเปนแพทย

ประจำบาน/ แพทยประจำบานตอยอด 

  - ปจจัยกายภาพและสิ่งแวดลอม คือ แสง เสียง อุณหภูมิ กลิ่นอันไมพึงประสงค ความไมสุข

สบายของเครื่องนอน ความหิว กระหาย 

     9.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการนอนหลับ ซึ่งวัดจากคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาตรฐาน 

PSQI โดย คะแนน ≤ 5 จะถือวาคุณภาพการนอนหลับดี 

 

10. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

คำอธิบาย:  การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนข้ันตอนของการนำเอาตัวแปรและประเด็นท่ีตองการทำ
วิจัยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของในรูปของคำบรรยาย แบบจำลอง การวางตำแหนงของตัวแปรตน 
และตัวแปรตามโดยมีลูกศรแสดงความสัมพันธ เปนตน ควรนำเสนอในลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
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1) กรณีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ไมมีการทดสอบสมมติฐาน หรือแสดงความสัมพันธ ใหอธิบาย

แนวคิดของการวิจัย มีท่ีมาอยางไรระบุเปนความเรียงในยอหนา 

(ตัวอยาง) กรณีเปนการบรรยาย 

การศึกษานี้ตั้งอยูบนแนวคิดเกี่ยวกับ คุณภาพการนอนการนอนหลับของบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคคล 

สิ่งแวดลอมและกายภาพที่เผชิญ ซึ่งการที่มีคุณภาพการนอนที่ดีนั้น นอกจากสุขภาพของตนเองแลว ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมและกายภาพท่ีสัมผัสในชีวิตประจำวัน ยอมมีผลตอคุณภาพการนอนของบุคคลนั้น ๆ  และยังจะตอง

มีกลไก หรือระบบสุขภาพที่สามารถจัดการสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา และแกไขฟนฟู ทั้งทางกาย ทางใจ ทาง

สังคม และจิตวิญญาณได ไมวาคนเหลานั้นจะ มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพศ วัย หรือภาวะ

ความบกพรอง เจ็บปวยของรางกายเยี่ยงใดก็ตาม จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยดังกลาว เพ่ือใหทราบปญหาและ

หาแนวทางแกไขปญหาไดถูกตองตอไป 

2.) กรณีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีการทดสอบสมมติฐาน มีการศึกษาความสัมพันธ มีการเปรียบเทียบ

ผลลัพธ ฯลฯ ใหจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัยมีลักษณะตัวแปรตน โดยจัดกลุมตามบริบทของตัวแปร และตัวแปร

ตาม โดยมีลูกศรเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตันและตัวแปรตาม 
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(ตัวอยาง) กรอบแนวคิด เขียนเปนแผนภูมิ แสดงความสัมพันธและทิศทางระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีศึกษา 

  ตัวแปรตน                         ตัวแปรตาม 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

คุณภาพการนอนหลับ 

 

ปจจัยดานบุคคล 

1.  เพศ/อาย ุ

2.  น้ำหนัก/สวนสูง 

3.  สถานภาพสมรส 

4.  ภาวะทางเศรษฐกิจ 

5.  การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน 

6.  การใชยานอนหลับและสารท่ีออกฤทธ์ิตอ

จิตประสาท 

7.  ภาวะสุขภาพรางกาย 

8.  สุขนิสัยการนอนของบุคคล 

สิ่งแวดลอม 

9. ความเครยีด 

  

 

 ปจจัยดานการเรียน 

1. ช้ันป 

2. ภาควิชา 

3. ตารางการปฏิบัติงาน 

4. สถานะ แพทยประจำบาน/ 

  แพทยประจำบานตอยอด 

 
 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ 

1. แสงสวาง/ความมืด 

2. เสียง 

3. อุณหภมู ิ

4. กลิ่นอันไมพึงประสงค 

5. ความไมสะดวกสบายของเครื่องนอน 

6. ความหิว/ความกระหาย 
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11. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ 

คำอธิบาย: การทบทวนวรรณกรรม ควรมีการทบทวนท้ังทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย และทบทวน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ โดยกำหนดเปนหัวขอยอย ไลเรียงกันไปใหเห็นประเด็นการวิจัยท่ีครอบคุลม มีการ

นำเสนอแผนภาพ ตารางหรือกราฟแสดงขอมูลจากการทบทวน พรอมระบุเอกสารอางอิง 
  

      การทบทวนทางทฤษฎหีรือแนวคิด มีแนวทาง ดังนี้ 

- การทบทวนทฤษฎีของโรค ผูปวย ผูไดรับผลกระทบ ปญหาท่ีพบ ทบทวนการเกิดโรค สาเหตุ ขนาด

ชองปญหา แนวทางการรักษา การบริบาล การฟนฟู การสงเสริมสุขภาพ 

- การทบทวนทฤษฎีท่ีนำมาใชในการพัฒนาแนวทางการดูแล การพยาบาล เชน ทฤษฎีการจัดการ

ตนเอง ทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-care theory) ทฤษฎีการจัดการความกาวราว ทฤษฎีการดูแลตอเนื่อง 

- การทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การทบทวนเครื่องมือ 

ควรทบทวนใหครอบคลุมตามเครื่องมือมาตรฐานในประเด็นที่เกี่ยวของ พรอมแสดงขอเดน ขอจำกัดของแตละ

เครื่องมือ พรอมระบุเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือนี้ในการวิจัย เชน การศึกษาคุณภาพชีวิต ซึ่งเครื่องมือหรือ

แบบวัดคุณภาพชีวิต มีหลายประเภท ควรทบทวนใหครอบคุลม และระบุวา เหตุใดในการศึกษานี้จึงใช เครื่องชี้

วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) 26 ขอ เปนตน 

  ในการทบทวนวรรณกรรม หากมีตารางใหจัดทำเลขที่ตาราง พรอมชื่อตารางไวเหนือตาราง เชน ตารางท่ี 

1................ / แผนภาพ ใหจัดทำเลขท่ีแผนภาพ พรอมชื่อแผนภาพไวใตแผนภาพ เชน แผนภาพท่ี ................. ไล

เรียงจากเลขที่นอยไปหามากใหครบทั้งเอกสาร พรอมระบุการอางอิง (ถามี) ทั้งนี้ตองมีการ Quote ตารางหรือ

แผนภาพ ไปประกอบในเนื้อหาตามประเด็นท่ีทบทวน 
 

 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนการแสดงใหผูอานไดเห็นวา ผูวิจัยมีการนำเสนอขอมูลงานวิจัยอื่นๆ 

ทบทวนใหมีผลลัพธสำคัญท่ีเหมือนกับผลลัพธของงานวิจัยท่ีกำลังจะดำเนินการ โดยใชการบรรยาย ใคร ทำอะไร 

มีวัตถุประสงคอะไร ทำท่ีไหน ทำอยางไร มีการวัดผลอยางไร และผลลัพธสำคัญท่ีพบ โดยทบทวนใหเปนงานวิจัย

ท่ีทันสมัย (ไมควรยอนหลังเกิน 5 ป) จำนวน 6-8 เรื่องท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีจะดำเนินการ 
 
ตัวอยางเชน 

 การศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการนอนหลับผูวิจัยกำหนดขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

11.1 ความหมายของการนอนหลับ/นอนไมหลับ 

11.2 วงจรการนอนหลับ 

  11.3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการนอนหลับ 

11.4 คุณภาพการนอนหลับและการประเมิน 

11.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ (6-8 เรื่อง) 
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11.1 ความหมายของการนอนหลับและภาวะนอนไมหลับ (8-12) 

 การนอนหลับเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย การนอนหลับที่ไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ มี

ความสัมพันธกับสุขภาพรางกายท่ีไมแข็งแรง ออนลา งวงนอนตอนกลางวัน ภูมิคุมกันลดลงและอาจมีผลกระทบ

ทางจิต ความสามารถในการจัดการปญหา การตอบสนองชาลง ความจำลดลง หงุดหงิดงาย ขาดสมาธิ อาจเปน

ปญหาตอการทำงานและเกิดอุบัติเหตุได (1-3) 

  อาการนอนไมหลับ หมายถึง มีอาการตอไปนี้ขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา 1 ขอ ผสมกันอยางใดก็ได

รวมกับการมีอาการในขอท่ี 4 

1. กวาจะเริ่มหลับไดตองใชเวลานานมากกวาปกติ 30-45 นาที 

2. ตื่นกลางดึกหลาย ๆ ครั้งในแตละคืน 

3. ตื่นเชากวาปกติและไมสามารถหลับตอได 

4. ตื่นแลวรูสึกออนเพลีย ไมสดชื่นหรือรูสึกวานอนหลับไมเต็มอ่ิม 

 

 ชนิดของภาวะนอนไมหลับ มี 2 ชนิด ดังนี้ 

  1. นอนไมหลับชวงสั ้นหรือเพิ ่งเปน (Short-term หรือ acute หรือ transient insomnia) อาการ

นอนไมหลับชนิดนี้เริ่มมีอาการไมเกิน 4 สัปดาห สาเหตุมักเกิดจากความเครียด ปวด หรือกำลังเดินทางไกลขาม

หลาย time zone 

  2. นอนไมหลับเรื้อรัง (Chronic insomnia) อาการนอนไมหลับชนิดนี้เปนเรื้อรัง มักมีโรคอยางอ่ืนเปน

รวมดวย (comorbid) หรือมีพฤติกรรมบางอยางท่ีคอยทำให (perpetuate) ภาวะนอนไมหลับเรื้อรัง ระยะเวลา

นอนไมหลับเรื้อรังนานกวา 4 สัปดาห 

 

 สาเหตุของการนอนไมหลับ อาการนอนไมหลับอาจจะเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. อุปนิสัยบางอยางทำใหนอนไมหลับในตอนกลางคืน ไดแก 

1.1 การงีบในตอนกลางวัน 

1.2 ไมออกกำลังกายเทาท่ีควร 

1.3 ใชเวลาอยูท่ีกลางแจงนอยทำใหการรับแสงสวางนอยลงก็รบกวนวงจรการนอนหลับ 

1.4 ดื่มสุราหรือกาแฟ  

2. ยา ผูสูงอายุ/คนท่ีมีโรคประจำตัวจำนวนมากตองใชยา บางคนตองใชยาหลายอยาง ยาอาจจะทำ

ใหงวงมากหรือสงผลกระทบตอการทำงานในตอนกลางวัน 

3. นอนไมหล ับชนิดทุต ิยภ ูม ิ (Secondary insomnia) ปจจ ุบ ันเร ียกช ื ่อใหมว า comorbid 

insomnia หมายความวาในขณะที่มีโรคอยางอื่นไมวาจะเปนโรคทางกายหรือทางจิต ผูปวยก็มีอาการนอนไม
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หลับดวยอาการนอนไมหลับอาจจะเกิดจากโรคทางกายหรือทางจิตหรือความสัมพันธระหวางอาการนอนไมหลับ

กับโรคทางกายหรือโรคทางจิตอาจจะไมตรงไปตรงมา ตัวอยางอาการนอนไมหลับอาจจะไมถึงกับหายดีแมโรค

ซึมเศราจะไดรับการรักษาจนหายแลว  

4. นอนไมหลับจากความผิดปกติเก่ียวกับการนอนหลับโดยตรง (Sleep disorders) ไดแก 

4.1 ความผิดปกติชนิดนอนไมหลับชนิดปฐมภูมิ (Primary insomnia) 

4.2 การหายใจผิดปกติท่ีสัมพันธกับการนอนหลับ (Sleep-related breathing disorders) 

4.3 การเคลื่อนไหวผิดปกติท่ีสัมพันธกับการนอนหลับ (Sleep-related movement 

disorders) 

4.4 Circadian rhythm disorders 

4.5 ปญหาการนอนหลับท่ีสัมพันธกับภาวะสมองเสื่อม (Dementia-related sleep problems) 

4.6 Parasomnias 

 

11.2 วงจรการนอนหลับ 

 คนและสัตว มีวงจรการตื่นใน 1 วัน เรียกวา Circadian rhythm ซ่ึงมีตลอดเวลาแมในท่ีมืด หรืออยูในท่ี

สวางตลอดวัน วงจรนี้เกิดจากการควบคุมภายในรางกาย แตปรับแตงใหเขากับสิ่งแวดลอมได จากการศึกษา

วงจรนี้ถูกควบคุมโดยบริเวณสมองท่ีทำหนาท่ีเปนนาิกาในรางกาย (ฺBiological clock) 

 โดยปกติ การนอนหลับในคนปกติ แบงเปน  2 ระยะ คือ 

 1. ระยะการนอนหลับท่ีมีการกลอกลูกตาชา (NREM) เปนชวงท่ีเซลลมีการทำงานพรอมเพรียงกัน 

ภายใตเปลือกตาท่ีปดอยู ลูกตาเคลื่อนไหวชาลง กลามเนื้อตึงตัวนอยลง การนอนหลับชวงนี้มี 4 ระยะคือ 

 1.1 Stage I sleep คือ มีการเคลิ้ม ปฏิกิริยาลดลง ใชเวลา 7 นาทีในชวงนี้ 

 1.2 Stage II sleep คือ ระยะหลับตื้น หลับอยางแทจริง ใชเวลา 10-15 นาที มักไมมีการกลอกลูกตา 

รางกายผอนคลายมากข้ึน และการเผาผลาญลดลง 

 1.3 Stage III sleep คือ ระยะหลับปานกลาง หรือหลับสนิท เริ่มเขาสูระยะนี้ใน 30-45 นาที ระยะนี้ถูก

ปลุกใหตื่นไดยาก 

 1.4 Stage IV sleep คือ ระยะหลับลึก หรือหลับสนิทท่ีสุดการเขาสูระยะนี้จากระยะท่ี 1 ประมาณ 40 

นาที ถูกปลุกใหตื่นไดยากมาก หรือมีการละเมอ 

 2. ระยะะนอนหลับท่ีมกลูกตาอยางรวดเร็ว (REM)  

 เปนระยะท่ีมีการตื่นตัวมากกวาระยะอ่ืนๆ เนื่องจากการทำงานของประสาท คลื่นสมองมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การหลับปกติ เปนวงจรทุก 70-100 นาที ยิ่งหลับนานเทาใด ระยะนี้ยิ่งใชเวลานาน 
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 การหลับปกติ จะเขาสูระยะ NREM ระยะท่ี 1-4 กอนเขาสู NREM เกิดหมุนเวียนเปนวงจร คือ เม่ือ

เริ่มตนการนอน คลื่นไฟฟาสมองจะเขาสูระยะท่ี 1 ตอไปเปนระยะท่ี 2, 3 และ 4 จากนั้นกลับมาเปน 3, 2 และ

ระยะ REM ในวงจรตอมาเปนการเขาสูระยะท่ี 2 โดยขามระยะท่ี 1 ไป และดำเนินไปตามระยะท่ีกำหนดโดย

เวลาท่ีแตกตางกัน 

  สุขนิสัยการนอน (Sleep Hygiene) 

เพ่ือใหเกิดการนอนหลับท่ีสนิท ควรมีการสรางสุขนิสัยในการนอน ดังนี้ 

1. พยายามหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน หรือจำกัดเวลาการนอนกลางวัน ไมควรเกินครึ่งชั่วโมงในชวงบาย 

2. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน เชน กาแฟ โดยเฉพาะเวลา

เย็น 

3. ไมควรดื่มน้ำในชวงเวลา 4-5 ชั่วโมงกอนท่ีจะถึงเวลาเขานอน ถามีปญหาปสสาวะกลางคืนบอย ๆ 

4. เพ่ิมกิจกรรมหรือการออกกำลังกายในชวงเวลากลางวันใหมากข้ึน 

5. ถาไมมีอาการงวงนอนเม่ือถึงเวลาเขานอน และไมสามารถนอนหลับไดก็ควรลุกข้ึนมาหาอะไรทำ

ดีกวาท่ีจะนอนกลิ้งไปมาบนเตียง 

6. กำหนดเวลาอาหารม้ือเย็นใหคงท่ีสม่ำเสมอและควรจะเปนอาหารท่ีมี protein สูง เม่ือเทียบกับม้ือ

อ่ืน ๆ 

7. พยายามจัดสิ่งแวดลอมภายในหองนอนใหเงียบและมืดพอสมควร ไมรอนหรือหนาวเกินไป 

11.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการนอนหลับ (13-16) 

ปจจัยภายใน เชน เพศ อายุ ลักษณะทางพันธุกรรมและบุคลิกภาพ มีผลตอการนอน อายุ เปน

ปจจัยพื้นฐานในการกำหนดปริมาณการนอนและลักษณะการนอนหลับที่มีผลตอวงจรการนอน ประสิทธิภาพ

การนอนหลับลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น บุคคลจะเริ่มมีปญหาการนอนหลับยากเมื่ออายุ 35 ป เนื่องจากการหลับ

คลื่นชาจะสูงสุดชวงวัยรุน และลดลงสม่ำเสมอ โดยเหลือการหลับระยะคลื่นชาประมาณ 15-20 ของการหลับ

ท้ังหมดในอายุ 20 ป และลดลงอยางมากในอายุเลย 60 ปข้ึนไป 

ปจจัยภายนอก เชน ภาวะทางรางกาย เชน เจ็บปวด ไอ ชาปลายแขนและขา แนนทอง ปสสาวะบอย คัน 

หรือหิว ลวนมีผลตอการนอน เพราะลวนมีผลตอการสุขสบายในการนอน และนอนหลับไดยากข้ึน 

อาหารและเครื่องดื่ม คนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักท้ังลดลงและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว มีผลตอการนอน

หลับ โดยคนท่ีมีการเผาผลาญต่ำเชนคนไขมะเร็ง จะเบื่ออาหาร ทานไดนอย หลับไมสนิท คนท่ีทานอาหารท่ีนม 

ถ่ัว เนื้อสัตว จะสงเสริมการนอนหลับไดเร็วเนื่องจากสารในอาหาร 

 การออกกำลังกาย ชวยสงเสริมสมรรถภาพ กลามเนื้อแข็งแรงและเพ่ิมพละกำลัง โดยการออกกำลังกาย

ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม ชวยตอตานความลา และเสริมการนอนไดดี 

สิ่งแวดลอม เชน อุณหภูมิ แสง เสียง เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนอนหลับ ในดานอุณหภูมินั้น พบวา 
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คนท่ีไมใสเสื้อผาและไมหมผา จะตื่นไดงาย การนอนในท่ีแสงจา คนจะแสบตาและขมตาหลับไดยาก การมีกลิ่นไม

พึงประสงค การตอบสนองตอกลิ่น เชน อาหาร ขยะ น้ำเสีย การตอบสนองท่ีแตกตางกัน มีผลตอการนอน 

ยา และสารหลายชนิดมีผลตอการนอนท้ังทางตรงและทางออม ผลกระทบรุนแรงจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ืออายุ

มากข้ึนและมีการใชยาหลายขนาด เนื่องจากการใชยามีผลตอตับ เลือดผานตับนอยลง การกรองผานไตลดลง ยา

ออกฤทธิ์ยาวนานข้ึน ดังนั้นจึงมีผลตอการไมสุขสบายในการนอนหลับได 

 ปจจัยดานภาวะสุขภาพจิตและอารมณ คือ ความเครียด วิตกกังวน โศกเศรา หรือการตื่นเตนมีผลตอการ

หลั่งสารนอรอะดรีนาลีน ซ่ึงกระตุนระบบประสาทซิมพาธิติก รางกายตื่นตัวหลับยาก หลับไมพอ หรือบางคนหลับ

มากกวาปกติ  ความกลัวและวิตกกังวล มีความสัมพันธทางลบกับการพึงพอใจในการหลับ 

  

          11.4 คุณภาพการนอนหลับและการประเมิน (17-28) 

การประเมินคุณภาพการนอนหลับในเชิงวิจัยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. การประเมินดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนการตรวจวัดการนอนดวยเครื่องมือตางๆ ประเมินไดท้ัง

การนอนหลับและระยะเวลาการหลับในแตละขั้นตอน มีการบันทึกวงจรใหผลที่ถูกตองและเที่ยงตรง เปนการ

เปลี่ยนแปลงการตรวจบันทึกทางสรีระวิทยาเปนคลื่นไฟฟาตอเนื่องขณะนอนหลับไดแก คลื่นไฟฟากลามเนื้อตา 

เครื่องมือมีหลายชนิด เชน Night cap, Wrist actigraph, Bedside monitor systems 

การใชเครื่องมือวัดการนอนหลับ ไดแก 

1.1 เครื่องมือโพลีซอมโนกราฟ (Polysomnigraphy: PSG) เปนเครื่องมือทาง 

วิทยาศาสตรท่ีใชวัดการนอนหลับในหองปฏิบัติการ สามารถบันทึกวงจรการนอนหลับอยางตอเนื่องตามลักษณะ

ทางชีวภาพของการหลับและการตื่น โดยวิธีใชขั้วอิเลคโตรดติดบริเวณศีรษะ รอบดวงตา และคาง เพื่อวัดการ

เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) การเคลื่อนไหวของลูกตา (extraocular eye movement) และการ

เคลื่อนไหวของกลามเนื้อหนาและคาง (chin and facial muscle movement) สามารถใชในการประเมินคุ

รภาพการนอนหลับในเชิงปริมาณเชน ระยะเวลาที่ตื่น และระยะการนอนหลับที่แทจริง ในทางคลินิกมีการนำ

เครื่องมือนี้มาใชในกลุมผูปวยที่มีปญหาการนอนไมหลับเพื่อวินิจฉัยแยกโรค เครื่องมือนี้มีจุดออนที่ไมสามารถ

ประเมินการรับรูของบุคคลเก่ียวกับการนอนหลับ ความรูสึกภายหลังตื่นนอน และความพึงพอใจในการนอนหลับ 

รวมถึงมีขอจำกัดดานคาใชจายเนื่องจากมีราคาแพง มีวิธีการใชซับซอน และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการแปลผล 
(17) 

1.2 การวัดการเคลื่อนไหวของรางกาย (body movement measurement) 

1.2.1 ไนทแคป (Night cap) เปนเครื่องมือตรวจการนอนหลับขนาดเล็ก 

สามารถพกพาได ใชหลักการวัดการเคลื่อนไหวของหนังตา ศรีษะ สามารถวัดระยะเวลาการนอนหลับท่ีแทจริงได 

แตมีจุดออนคือไมสามารถแยกแยะระยะเวลาการนอนหลับของ NREM ได (18) 
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1.2.2 ริสท เอคติกราพ (Wrist actigraph) เปนเครื่องมือขนาดเล็กท่ีใชติดบน 

ขอมือคลายนาิกา ใชการบรรจุหนวยความจำ (Memory bank) ไวเพื่อวัดการเคลื่อนไหวของรางกายในระยะ 

24 ช ั ่วโมง สามารถว ัดระยะการนอนหล ับและระยะการต ื ่นได (19)เม่ือเปร ียบเท ียบก ับเคร ื ่องม ือ PSG 

(Polysomnography: PSG) แลว Wrist actigraph มีขนาดเล็กและราคาถูกกวา สามารถใชไดหลากหลายกวา มี

ขอดอยคลายกับเครื่องมือ PSG ท่ีตองฝกเทคนิคอยางดีในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

2. การประเมินการนอนหลับจากการบอกเลา เปนการประเมินการรับรูและความรูสึกเกี่ยวกับการ

นอนหลับของแตละบุคคล สามารถประเมินไดทั้งการนอนหลับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนวิธีที่นิยมใชมาก

ที่สุดเนื่องจากสามารถทำไดงายและรบกวนผูถูกประเมินนอยรวมถึงไมสิ้นเปลืองคาใชจาย แตอาจจะประเมิน

การนอนหลับไดเพียงผิวเผินหรือไมตรงกับสภาพที่เปนจริงได ผลจากการประเมินจึงมีความนาเชื่อถือนอยกวา

และอาจเกิดความลำเอียงไดเมื ่อเทียบกับการวัดดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรวัดการนอนหลับ (PSG) และมี

หลักฐานวาผูที่ขาดการนอนหลับเรื้อรัง (sleep disprivation) จะประเมินระยะเวลาการหลับที่ต่ำกวาความเปน

จริง และยังประเมินระยะเวลากอนหลับสูงเกินความเปนจริง อยางไรก็ตามจากการศึกษายังพบวาการวัดจากการ

บอกเลาดวยตนเองมีความใกลเคียงกับการวัดคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) จากเครื่องโพลีซอมโนกราฟ (PSG) ใน

ผู ปวยผูใหญ (17, 20) โดยรวมแลวเครื่องมือวัดจากการบอกเลามีประโยชนในการนำไปใชดีกวาการวัดดวย

เครื่องมือ PSG เนื่องจากสามารถใหขอมูลเก่ียวกับความรูสึกตางๆ เก่ียวกับการนอนหลับ เชน ความรูสึกพึงพอใจ

ในการนอนหลับ และความรูสึกหลังการตื่นนอน ซ่ึงไสมารถวัดไดจากเครื่องโพลีซอมโนกราฟ (21,2) โดยท่ัวไปการ

ประเมินการนอนหลับจาการบอกเลามีรูปแบบการประเมินดังตอไปนี้ 

2.1 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับแบบพิทสเบอรก (The Pittsburgh Sleep Quality Index: 

PSQI) ของ บูซซี่ เรยโนลดส มองค เบอรแมน และคัปเฟอร(23) เปนแบบสอบถามที่ประเมินดวย

ตนเอง ออกแบบมาเพื่อประเมินคุณภาพการนอนหลับในกลุมประชากรที่มีสุขภาพดี ซึ่งใชประเมิน

คุณภาพการนอนหลับ และความแปรปรวนของการนอนหลับในระยะ 1 เด ือนที ่ผ านมา 

ประกอบดวย 19 ขอคำถาม แบงเปน 7 สวน จากการทดสอบของผูสรางเครื่องมือในผูท่ีมีสุขภาพดี 

52 ราย ในระยะเวลา 18 เดือน พบวามีความเท่ียงและความตรงเปนท่ียอมรับและสามารถนำไปใช

ประโยชนในทางปฏิบัติและการวิจัยได(23) จากการศึกษานำไปใชในผูปวยที่มีปญหาการนอนหลับท่ี

เกิดข้ึนเอง (Primary insomnia) จำนวน 80 ราย พบวามีความเท่ียงตรงดี และมีคาความเท่ียงจาก

การใชวิธีทดสอบซ้ำ (test-retest reliability) 0.87 (24) 

2.2 แบบบันทึกการนอนหลับประจำวัน (Daily Sleep Diary or sleep log) เปนการบันทึกการนอน

หลับจากการประเมินตนเองทุกเชา ตัวแปรการนอนหลับที่บันทึกไดแก เวลาเขานอน เวลาที่เริ่ม

หลับ การตื ่นระหวางหลับ จำนวนครั ้งที ่ตื ่น และเวลาตื ่นนอน รวมทั ้งความเครียด อารมณ 

ความรูสึกหลังตื่นนอน การงีบกลางวัน การดื่มแอลกอฮอล และการใชยาเพื่อใหนอนหลับ(17) 
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เครื่องมือนี้ไดรับความนิยมแพรหลายในทางคลินิกและในการวิจัย และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบกับ

เครื่องมือ PSG พบวามีความสอดคลองกันอยางดีในขอมูลเชิงปริมาณ แมความเที่ยงเปนที่ยอมรับ
(25) 

2.3 มาตราวัดการนอนหลับของเวอรแรนและสไนเดอร-ฮาลเพิรน(26) ประกอบดวยการวัดดวยสายตา 

(visual analog scale: VAS) จำนวน 8 ขอ โดยเสนตรง 1 เสน ความยาว 100 มิลลิเมตร คา

คะแนนของ VAS อยูในชวง 0-800 คะแนน คะแนนที่สูงแสดงถึงคุณภาพการนอนหลับที่ดีกวา 

สามารถใชทดสอบความแปรปรวนของการนอนหลับและประสิทธิภาพของการนอนหลับได และยัง

มีการแบงเปนชวงคะแนน จึงสามารถแปลผลไดงาย 

2.4 แบบสอบถามการนอนหลับของโรงพยาบาลเซนตแมรี่ (27) แบบสอบถามนี ้ถูกออกแบบใหมี

ความจำเพาะกับผูปวยวัยผูใหญที่พักในโรงพยาบาล ประกอบดวย 14 หัวขอ ซึ่งถามขอมูลขอมูล

เกี่ยวกับแบบแผนการนอนหลับที่เปลี่ยนแปลงไป คำตอบสั้นๆ หลายตัวเลือก สามารถวินิจฉัย

อาการนอนไมหลับทุกชนิดและสามารถใหขอมูลการนอนหลับไดมากที่สุด จากการนำไปทดสอบ

ปรากฎผลชัดเจนวาสามารถใชวัดภาวะการนอนหลับแปรปรวน ระยะเวลากอนหลับ ระยะเวลาการ

นอนหลับ และความพึงพอใจในการนอนหลับ รวมท้ังคุณภาพการนอนหลับได (21) 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธี เชน  

- การวัดเปรียบเทียบดวยสายตา ใชเวลานอย มีประสิทธิภาพ 

- การวัดดวยการประเมินคา งายตอการรับรูทางอารมณ และความรูสึกจากการนอนหลับ ไม

สิ้นเปลืองคาใชจาย 

- การใชแบบสอบถาม ใหกรอกขอมูลและคำถามเก่ียวกับการนอนของตนเองสัมพันธกับ

ระยะเวลาการนอนหลับ จำนวนครั้งการตื่น นิสัยการนอนหลับ 

- การสัมภาษณ ทบทวนรูปแบบการนอนหลับและตื่นของผูปวยในอดีตและปจจุบัน ประวัติการ

งีบ พฤติกรรมท่ีเกิดขณะนอนหลับเปนตน 

- Sleep diaries บันทึกรายงานกิจกรรมการนอนหลับและการต่ืนแบบวันตอวัน 

 

11.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (4-7, 9-10) 

การศึกษาของ K. Lashkaripour และคณะ(4) ไดทำการศึกษาความชุกของคุณภาพการนอนหลับท่ีไมดี

ในกลุมนักศึกษาแพทยและผูชวยแพทย ของ Zahedan University of Medical Sciences จำนวน 340 คน 

โดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) พบวามีคุณภาพการ

นอนหลับท่ีไมดี 212 ราย (62.4%) พบในผูหญิงมากกวาผูชาย และพบมากในกลุมอายุ 30 ปข้ึนไป นอกจากนี้

พบวาคนท่ีอาศัยอยูในหอพัก บุคคลท่ีแตงงาน เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับอีกดวย  
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จากการศึกษาวิจัยของ Arif Anwar Suraniและคณะ, 2015(5) ทำการศึกษาคุณภาพการนอนและทำ

การประเมินระดับการงวงนอนชวงกลางวันของนักศึกษาแพทยในเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน เปนการศึกษา

แบบ cross-sectional study โดยใชแบบสอบถาม Pittsburgh sleep quality index และ แบบประเมินความ

งวง Epworth sleepiness scale พบวาประชากรที่ศึกษา 504 คน อยูในชวงอายุ 20+1.4 ป เปนเพศหญิง 

300 คน (59.5%) มีคุณภาพการนอนไมดี 199 คน (39.5%) เม่ือเปรียบเทียบกลุมท่ีมีคุณภาพการนอนไมดีและ

กลุมท่ีคุณภาพการนอนดี พบปจจัยท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสัมคัญทางสถิติ ไดแก เพศ เวลาการนอน, สิ่ง

รบกวน,การใชยานอนหลับและการงวงนอนระหวางวัน และพบสงรบกวนของกลุมท่ีมีคุณภาพการนอนไมดี คือ 

กลุมท่ีไมหลับภายใน 30 นาทีเม่ือเขานอนและกลุมท่ีคุณภาพการนอนไมดีจะมีสัดสวนของกลุมท่ีไมหลับภายใน 

30 นาทีและตื่นระหวางการคืนหรือตื่นเชามากกวากลุมที่นอนหลับปกติ กลุมที่คุณภาพการนอนไมดีจะมี

คาเฉลี่ย ESS สูงกวากลุมท่ีคุณภาพการนอนดี เทากับ 8.57+3.85 และ 7.48+3.84 ตามลำดับ  

จากการศึกษาของ Ahmed Waqasและคณะ, 2015 ทำการศึกษาระดับความเครียดและการนอนหลับ

ยากในนักศึกษาแพทยและสถาบันทันตกรรมในปากีสถาน เปนการศึกษาแบบ cross-sectional study โดยใช

แบบวัดความเครียด Percevied stress scale (PSS-14), ความเครียดที ่อาจเกิดขึ ้น และแบบสอบถาม 

Pittsburgh sleep quality index (PSQI) มีผูตอบแบบสอบถามกลับ 263 คน ไดทำการศึกษาปจจัยหลายดาน

พบวาความเครียดมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอน โดยเม่ือ PSS -14 score เพ่ิมข้ึน 1 แตม จะทำใหมีผลตอ

คุณภาพการนอน เพ่ิมข้ึน 1.99 เทา (6) 

จากการศึกษาของ Bawo O และคณะ, 2011 ไดทำการศึกษาความชุกและปจจัยที่มีคุณภาพการนอน

หลับที่ไมดีในหมูนักศึกษาแพทยที่มหาวิทยาลัยไนจีเรีย จำนวน 255 คน โดยใช แบบสอบถาม Pittsburgh 

sleep quality index (PSQI) ประวัติในวัยเด็กท่ีไมพึงประสงคและการใชยาเสพติด, การประเมินภาวะงวงนอน

ตอนกลางวัน ความเมื่อยลาและการเจ็บปวยทางจิตเวช พบวา นักศึกษามีคุณภาพการนอนไมดี 32.5% มีการ

โรคประจำตัวเรื้อรัง (p <0.01), การใชยานอนหลับ (p <0.002) และตารางเวลาการนอนหลับที่ผิดปกติ (p 

<0.0001) มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับคุณภาพการนอนที่ไมดี นอกจากนี้ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ

อยางมีนัยสำคัญกับการนอนหลับท่ีมีคุณภาพ ไดแก ความถ่ีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (p = 0.04) กาแฟ 

(p = 0.41) หรือกัญชา/นิโคติน (p = 0.25) ดวย (7) 

การศึกษา Cross-sectional study เพ่ือศึกษาคุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 คน โดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ The 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) และแบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย พบวา พยาบาล

วิชาชีพรอยละ 65.1 มีคุณภาพการนอนหลับท่ีไมดี ภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 58.2 มี

สุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป มีเพียงรอยละ 11.3 ท่ีมีภาวะสุขภาพจิตต่ำกวาท่ัวไป คุณภาพการนอนหลับมี

ความสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 และปจจัยทำนายคุณภาพการนอน
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หลับของพยาบาลวิชาชีพ คือ ความถ่ีของการสะดุงตื่น ภาวะสุขภาพจิต ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเวรดึก การ

รบกวนจากเสียงและปญหาการนอนหลับ (9) 

การศึกษาหาความชุกของปญหาคุณภาพการนอนไมดีและวิเคราะหหาปจจัยตางที่มีความสัมพันธกับ

คุณภาพการนอนหลับของพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ทำการศึกษาแบบ Cross-sectional study 

จากขอมูลการสำรวจคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสงขลานครินทร  อำเภอ

หาดใหญ  จังหวัดสงขลา 461 คน ดวยแบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ฉบับภาษาไทย  

ไดรับการตอบรับกลับมา 326 คน คิดเปนรอยละ 70.71 พบวาพยาบาลประจำการที่คุณภาพการนอนไมดี (T-

PSQI Score>5) มีจำนวน 238 คน คิดเปนรอยละ 73 โดยพยาบาลที่ทำงานเปลี่ยนผลัดไปเรื่อยๆ มีแนวโนมท่ี

จะมีคุณภาพนอนไมดีสูงกวาพยาบาลที่ทำงานผลัดเชาอยางเดียว (รอยละ 76.7 เปรียบเทียบกับรอยละ 51.1) 

ความชุกของปญหาคุณภาพการนอนหลับลดลงตามอายุท่ีมากข้ึน คือ พบปญหาเพียงรอยละ 43.75 ในกลุมอายุ 

40-60 ป เปรียบเทียบกับรอยละ 77.2 ในกลุมอายุ 21-30 ป นอกจากนี้ปญหาการนอนหลับยังสัมพันธกับ

สถานท่ีทำงาน การงีบหลับ  และความเครียดในชีวิต  โดยการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพการนอนไมดีโดย

ใช logistic regression พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีคุณภาพการนอนที่ไมดีในชวง 1 เดือนสูงที่สุดคือ 

การทำงานเปนผลัดและการมีเหตุการณที่เปนความเครียด  การศึกษานี้พบวาประมาณสามในสี่ของพยาบาล

ประจำการโรงพยาบาลสงขลานครินทรมีคุณภาพการนอนหลับที่ไมดีโดยมีปจจัยสำคัญจากการทำงานเปนผลัด

และความเครียดในชีวิต (10) 

 

12. เอกสารอางอิง  

คำอธิบาย จัดทำเอกสารอางอิงในรูปแบบ Vancouver style อยางเครงครัด ในการกำหนดขนาดตัวอยาง 

หัวขอ 14.2 เลือกใชสูตรใดในการคำนวณขนาดตัวอยาง ตองอางอิงที ่มาของสูตรนั ้นในรายการ
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14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานท่ีทำการทดลอง/เก็บขอมูล 

14.1 รูปแบบการวิจัย  

  1) Descriptive study   

   1.1) Case report  1.2) Case series 

  2) Observation study   

   2.1) Cross-sectional study   2.2) Case - control study  2.3) Cohort study                 

  3) Experimental study       

   3.1) True experimental study     3.2) Quasi experimental study  

  4) Diagnostic test           

  5) Qualitative research          

  6) Action/participatory action research    

  7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .....................................................................             

               รูปแบบการวิจัยเปนการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถี ที ่ศึกษาในป

การศึกษา 2558 ทุกชั้นป โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559  

 

  ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล      

    1) Retrospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังจาก secondary data) 

    2) Prospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ณ ปจจุบัน/ไปขางหนา) 

  3) Retro-Prospective (ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ยอนหลังและไปขางหนา) 

  4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 

 

14.2 ระบุจำนวน subject ท่ีจะศึกษา และท่ีมาของขนาดตัวอยาง  

กลุมตัวอยาง คือ แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและ

ชายท่ีเขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558 

เกณฑคัดเขา 

- แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและชาย 

- ศึกษาอยูในโรงพยาบาลราชวิถีมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน 

- เขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558 

- ใหความรวมมือในการวิจัย 
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เกณฑคัดออก 

- ลาออก/ถูกใหออกจากการศึกษาในชวงระยะเวลาศึกษาวิจัย 

- ตอบแบบสอบ PSQI ไมครบถวน  

เกณฑการถอนตัวผูเขารวมการวิจัย (Withdrawal criteria) 

ตามหลักเกณฑทางจริยธรรมฯ ผูเขารวมวิจัยสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกเม่ือ แตเกณฑนี้ใช

ในกรณีที่ผู วิจัยตองการคัดผูเขารวมวิจัยบางรายออกกอนสิ้นสุดการวิจัยเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายตอ

ผูเขารวมวิจัย หรือ ในกรณีท่ีผูเขารวมวิจัยรายนั้นเปน confounder ท่ีสงผลตอการวิจัยโดยรวม 

 

ตัวอยางเชน 

อาสาสมัครสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาวิจัยนี้ไดทุกเม่ือ โดยแจงความประสงคตอแพทยผูวิจัย 

แพทยผูวิจัยมีหนาท่ีในการแจงใหอาสาสมัครทราบเก่ียวกับวิธีการถอนตัวอยางปลอดภัย หากอาสาสมัครถอนตัว

จากการศึกษาวิจัยนี้ อาสาสมัครจะไมเสียสิทธิ์ในการเขารับการดูแลรักษาตามปกติท่ีจะไดรับ  

หากมีขอมูลใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการศึกษาวิจัยนี้ ซ่ึงอาจมีผลตอสุขภาพหรือความสมัคร

ใจในการเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ตอไป แพทยผูวิจัยจะแจงใหอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัคร

ทราบโดยเร็วท่ีสุด  

อาสาสมัครอาจจำเปนตองยุติการเขารวมในการศึกษาวิจัยนี้ แมวาจะยังประสงคท่ีจะเขารวมก็ตามโดย

มีเหตุผลบางอยาง ดังตอไปนี้ท่ีอาจทาใหอาสาสมัครตองยุติการเขารวมในการศึกษาวิจัยนี้:  

• อาจมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาสาสมัครหากยังคงเขารวมตอไป  

• อาสาสมัครไมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนาหรือข้ันตอนตาง ๆ ของการศึกษาวิจัยได  

• อาสาสมัครจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยท่ีไมอนุญาตในการศึกษาวิจัยนี้  

• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือหนวยงานใหยุติการศึกษาวิจัยนี้  

เม่ือการเขารวมในการศึกษาวิจัยของอาสาสมัครสิ้นสุดลง จะไมมีการเก็บขอมูลใหมใด ๆ จาก

อาสาสมัคร อยางไรก็ตาม โดยผูวิจัยจะยังคงสามารถใชขอมูลเก่ียวกับอาสาสมัครท่ีเก็บรวบรวมไวแลวในระหวาง

การศึกษาวิจัยนี้ได  
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มีการวิเคราะหตัวอยางใด ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไดกอนท่ียุติการเขารวม เวนแตทานจะขอใหมีการทำลาย

ตัวอยางเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตาม หากตัวอยางของอาสาสมัครไดรับการทดสอบไปแลว ผูวิจัยจะยังคง

สามารถใชผลการทดสอบเหลานั้นได 

การคำนวณกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและ

ชายท่ีเขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558  กลุมตัวอยางคำนวณจากสูตร (Wayne 

WD,1995) (28) 

2

2

2
)1(

d

ppZ
n

−
=

α

 

โดยกำหนดให  

n = ขนาดตัวอยาง 

P = 0.376  อางอิงจากการศึกษาของ K.Lashkaripour (4)และคณะท่ีพบวา อัตราการนอนหลับท่ีมี

คุณภาพในแพทยประจำบานเปนรอยละ 37.6 

d = เปนคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% ของ คา P, d = 0.05 

α = คาสถิติมาตรฐานท่ีสอดคลองกับนัยสำคัญ โดย Zα/2 = Z0.05 = 1.96 

ดังนั้นสามารถคำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

   n = (1.96)2 x 0.376 (1-0.376) 

         (0.05)2 

   n = 360 ราย  

จากการคำนวณ ตองใชกลุมตัวอยางประมาณ 360 ราย 

 

14.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
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ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีเปน Categorical data รายงานดวยจำนวน รอยละ ขอมูลท่ีเปน 

Continuous data กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติรายงานดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีขอมูล

มีการแจกแจงแบบไมปกติ รายงานดวย คามัธยฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

1) การเปรียบเทียบขอมูลท่ีเปน Categorical data ใช Chi-square test หรือ Fishers’ exact test 

2) การเปรียบเทียบขอมูลที่เปน Continuous data ในประชากร 2 กลุมที่มีความสัมพันธกัน กรณี

ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติใชสถิติ Paired t-test กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ ใชสถิติ Wilcoxon 

Signed Rank test 

3) การเปรียบเทียบขอมูลที่เปน Continuous data ในประชากร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน กรณี

ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติใชสถิติ Student t-test กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ ใชสถิติ Man-

Whitney U- test 

4) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธใชสถิติ Binary Logistic regression และรายงานความเสี่ยง

ดวย OR (95%CI) 

5) ทุกการทดสอบกำหนดคาระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05 

 14.4 วิธีการดำเนินการวิจัยอยางละเอียด  

1. ทบทวนวรรณกรรม จัดทำโครงรางการวิจัย 

2. เสนอโครงรางวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจยัในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

3. คัดเลือกกลุมตัวอยาง และอธิบายชี้แจงรายละเอียดขอมูลโครงการวิจัยใหกับอาสาสมัคร

ทราบ พรอมใหอาสาสมัครลงนามในเอกสารยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  

4. ข้ันตอนกระบวนการขอความยินยอม (ตองระบุใหครบทุกกระบวนการตามตัวอยาง)  

กระบวนการเชิญชวนใหเขารวมการวิจัย:  

ผูเขารวมโครงการฯ จะถูกคัดเลือกจากโรงพยาบาล และจะใชวิธีการคัดเลือกดังตอไปนี้ 

(เลือกตามความเปนจริงในการเก็บขอมูล) 

 ผูท่ีมาตรวจตามปกติท่ีคลินิก  
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 การสงตอผูปวย  

 ตรวจสอบจากฐานขอมูลผูปวย  

 การประชาสัมพันธโครงการวิจัย เชน การติดประกาศ การประชาสัมพันธ

เสียงตามสาย  

โปรดระบุ  

- ผูท่ีจะทำหนาท่ีขอความยินยอมควรเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย

เปนอยางดี  เชน แพทยผูวิจัยหรือตัวแทนของแพทยผูวิจัยจะอธิบายลักษณะของโครงการวิจัยใหกับผูเขารวม

โครงการฯและตอบคำถามทุกอยางเก่ียวกับโครงการวิจัย  

- สถานท่ีท่ีจะขอความยินยอม ควรเปนท่ีเฉพาะ มีความเปนสวนตัวตามสมควร เพ่ือใหผู

จะเขารวมการวิจัยไดซักถามในประเด็นท่ีสงสัย และตอบคำถามไดอยางอิสระ  

- วิธีการชี้แจงขอมูลแกผูท่ีจะเขารวมโครงการวิจัย เชน ใหผูปวยอานเอง หรือ กรณีท่ี

ผูปวยอานไมได ผูขอคำยินยอมจะเปนผูอานใหฟง   

 ตัวอยางเชน  แพทยผูวิจัยจะแจงผูเขารวมโครงการฯ วาโครงการนี้ เปนโครงการวิจัย 

และจะอธิบายใหชัดเจนวาสวนใดเปนข้ันตอนการรักษาตามมาตรฐานปกติ สวนใดเปนข้ันตอนของการวิจัย (ใส

รายละเอียดการอธิบายในแตละโครงการวิจัย) 

**กรณีเปนผูปวยฉุกเฉิน จะขอคำยินยอมหลังจากท่ีผูปวยไดรับการรักษาตาม

มาตรฐานการรักษาแลวมีสติ สามารถสื่อสารได หรือ ขอคำยินยอมจากญาติกอนหลังจากนั้นหากผูปวยไดสติ 

และสามารถสื่อสารได จะตองทำการขอคำยินยอมกับผูปวยอีกครั้ง 

- ผูขอคำยินยอมตรวจสอบกลับวาผูเขารวมโครงการวิจัยมีความเขาใจอยางแทจริง และ

ตอบขอสงสัยหากอาสาสมัครมีขอซักถามเพ่ิมเติม  

- จะตองไดรับแจงวาการเขารวมโครงการวิจัยเปนไปโดยสมัครใจ ผูเขารวมโครงการฯ 

จะตองลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย ใหเวลาตัดสินใจโดยอิสระ กอนลงนามใหความ

ยินยอม ผูเขารวมโครงการฯ 

- ผูวิจัยเก็บเอกสารยินยอมไว 1 ฉบับ และใหเอกสารยินยอมแกอาสาสมัครกลับไป     

1 ฉบับ 

5. เก็บรวบรวมขอมูลจาก แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ัง

เพศหญิงและชายท่ีเขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558 และเขาไดรับ Inclusion criteria 

ทุกราย  
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6. ศึกษาปญหานอนไมหลับโดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) เปนเกณฑ ผูท่ีได

คะแนน > 5 คะแนน จำนวนกลุมเปาหมายประมาณ 400 คน ซ่ึงสมัครใจเขารวมโครงการฯ 

7. การบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ตามรูปแบบสอบถาม ท่ีกำหนด 

8. วิเคราะหขอมูลตามแผนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือตอบโจทยวิจัยตามวัตถุประสงคท่ี

กำหนดไว 

9. เขียนรายงานผล อภิปรายผลและสรุปรายงานผลการศึกษาวิจัยนี้ 

โดยไดแสดงวิธีดำเนินการวิจัย ดัง Protocol Flow Chart  แผนภาพท่ี ..................... 

 

 

ตัวอยาง   Protocol flow chart แบบ Cross-sectional  Study 

 

แผนภาพท่ี 2 วิธีการดำเนินโครงการวิจัย 

1. หาอัตราการนอนหลับท่ีมคีุณภาพในแพทยประจำบานและแพทยประจำ

บานตอยอด 

2. ศึกษาความสมัพันธระหวางปจจยัขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ความเครียด 

คุณภาพชีวิต ขอมลูดานการเรยีน และสภาพแวดลอม กับคณุภาพการ

นอน 

 

แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดในโรงพยาบาลราชวิถี

ทุกชั้นป รวม 360 ราย 

คุณภาพการนอนด ี

PSQI Score < 5 

คุณภาพการนอนท่ีไมด ี
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ตัวอยาง  Experimental study 

 

แผนภาพท่ี 3 วิธีการดำเนินโครงการวิจัย 

14.5 กระบวนการสุมตัวอยาง 

     ใชวิธีการสุมตวัอยาง โปรดระบุ...................................................... 

        ตัวอยางเชน หลังจากการคัดเขาของผูเขาเกณฑการคัดเขาทุกราย ทำการสุมตัวอยางแบงกลุมผูปวย

เปน 3 กลุมในอัตรา 1:1:1 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแยกกลุม (Block Design) ตามชนิดการผาตัด แลวจึงสุม

ไดรับวัคซีนขนาด 20 ไมโครกรัม เขา

กลามเน้ือ                        0, 1, 2, 6 

เดือน 

ไดรับวัคซีนขนาด 40 ไมโครกรัม เขา

กลามเน้ือ                         0, 1, 2, 6 

เดือน 

 

วัดระดบัภูมิคุมกัน (anti-HBs) ท่ี 6, 7, 12 เดือน  

Seroconversion (anti-HBs ≥ 10 IU/L), seroprotection (anti-HBs ≥ 100 IU/L) 

ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 รับการรักษาท่ีแผนกโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี เดือน

มีนาคม – มิถุนายน 2557 

ตรวจคัดกรองการตดิเช้ือและการมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบบี เจาะเลือด

ตรวจ HBsAg, anti-HBc, และ anti-Hs 

ผูปวยท่ีไมเคยติดเช้ือและไมมีภมูิคุมกันตอไวรสัตับอักเสบ บี HBsAg – negative, anti-HBc – 

negative, anti-HBs < 10 IU/L 

Random allocation 
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ดวยระบบ Web-based response system (http://www.randomization.com) ในอัตราสวนเทา ๆ กัน 

ท้ังหมด 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง และ กลุมควบคุม 

การแบงกลุมนี้จะใชวิธีแบบสุม โดยจะเริ่ม randomized เม่ือผูปวยไดรับการ.........ตามเกณฑ

การคัดเขา............ โดยการจับฉลากท่ีมีลักษณะและสีเหมือนกัน โดยจะแบงเปนชุด ชุดละ 4 ใบ โดยมี ทดลอง 2 

ใบ และ กลุมควบคุม 2 ใบ โดยใสคืนทุกครั้งท่ีมีการสุมใหม  

14.6 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูเขารวมโครงการวิจัย และแนวทางการแกไข 

ไมเขียนวา “ไมมีความเสี่ยง” เพราะการเขารวมในการวิจัยใด ๆ ก็ตาม ยอมมีความเสี่ยงตั้งแตความ

เสี่ยงเล็กนอยที่ไมมากกวาความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน หรือ minimal risks เชน เสียเวลา ไมสะดวก ไมสบาย 

สูญเสียรายได จนถึงความเสี่ยงตอรางกาย ตอจิตใจ ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคม  ผูทำวิจัยตองวิเคราะห

ความเสี่ยง)  ความเสี่ยงจากการรับประทานยาทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการไมพึงประสงคไดทั้งสิ้นไมมากก็นอย 

แพทยผูทำการวิจัยขอชี้แจงถึงความเสี่ยงและความไมสบายท่ีอาจสัมพันธกับยาท่ีศึกษาท้ังหมดดังนี้  

 มีขอมูลที่แสดงวายา..................(ชือ่ยา)...........................................อาจมีผลกระทบตอ ......................

(รายละเอียดผลขางเคียง)............................................................ รวมถึงอาการขางเคียงและความไมสบายท่ียังไม

มีการรายงานดวย ดังนั้นระหวางท่ีทานอยูในโครงการวิจัยจะมีการติดตามดูแลสุขภาพของทานอยางใกลชิด 

ตัวอยาง 

14.6.1 การเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อ/การตัดตัวอยางชิ้นเนื้อ 

การตัดชิ้นเนื้ออาจทำใหเกิดความเจ็บปวด แดง บวม เลือดออกมากกวาปกติ ฟกช้ำ 

หรือตองเจาะเอาของเหลวตรงตำแหนงท่ีเข็มเจาะเขาไปออก แผลหายชาผิดปกติ มีไข ติดเชื้อ และ

อาการแพท่ีเกิดจากยาท่ีใชเพ่ือทำใหผิวหนังในบริเวณท่ีจะตัดชิ้นเนื้อชา สำหรับอาสาสมัครท่ีมีการ

ตัดชิ้นเนื้อระหวางข้ันตอนท่ีเรียกวาการสองกลองตรวจหลอดลม ซ่ึงในข้ันตอนนี้แพทยจะตอทอเขา

ไปในปอดของทาน ความเสี่ยงอาจรวมถึงอาการปอดแฟบ (พบไดนอยครั้งมาก) 

1. การเก็บตัวอยางเลือด การเจาะเลือดอาจทำใหทานรูสึกเจ็บ ฟกช้ำ หรือติดเชื้อใน

บริเวณท่ีแทงเข็มเขาไป บางรายอาจวิงเวียนศีรษะ เปนลม หรือทองไสปนปวนขณะทำ

การเจาะเลือดได 

2. การทำซีทีสแกน: แมวาจะไมอาจพิสูจนไดถึงอันตรายจากการฉายรังสี แตก็ไมอาจมีผู

ใดรับรองไดอยางแนชัดวาการไดรับรังสีจะไมสงผลกระทบท่ีเปนอันตรายในระยะยาว 

ปริมาณรังสีท่ีไดรับในการศึกษาวิจัยนี้จะนอยกวาหรือเทากับปริมาณรังสีท่ีอนุญาตให

เจาหนาท่ีรังสีแพทยไดรับ  

http://www.randomization.com/
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3. การตรวจเอกซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เอ็มอารไอ): การตรวจดวยวิธีการถายภาพ 

โดยใชสนามแมเหล็กและคลื่นวิทยุ แตไมมีการปลอยรังสีออกมา อาจทำใหทานรูสึก

วิตกกังวลและอาการกลัวเม่ืออยูในท่ีแคบ (โรคกลัวท่ีแคบ) เราอาจใหยานอนหลับ

ออนๆกับทาน หรือยาคลายกังวลเพ่ือบรรเทาอาการเหลานี้ สารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพอาจทาใหทานรูสึกคลื่นไส ปวดศีรษะ ผื่นลมพิษ ความดันโลหิตต่ำชั่วคราว เจ็บ

หนาอก ปวดหลัง มีไข ออนเพลียและอาการชัก 

4. การตรวจสแกนกระดูก: การตรวจดวยวิธีการถายภาพท่ีมีการปลอยรังสีออกมา 

5. การแสกนทุกวิธี สารเพ่ิมความชัดเจนของภาพชนิดฉีดอาจทำใหเกิดอาการปวด ฟกช้ำ 

หรือติดเชื้อในตำแหนงท่ีฉีดเขาไป ทานอาจเกิดอาการแพสารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพได และสารเพ่ิมความชัดเจนของภาพชนิดรับประทานอาจทาใหทานรูสึกคลื่นไส 

ทองผูก ทองเสีย และทองอืดได 

 

แนวทางการแกไขโดยละเอียด เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

แพทยผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเขารวมโครงการวิจัยให

ทานทราบโดยละเอียด หากทานไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย จากการเขารวมในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจะ

รับผิดชอบในการดูแล รักษาพยาบาลและฟนฟูแกทานตามการรักษามาตรฐานอยางดีท่ีสุด โดยทานจะ

ไมเสียสิทธิการรักษาใด ๆ  

14.6.2 ความไมสุขสบาย การเสียเวลา การรั่วไหลของขอมูล  

การเก็บขอมูลสวนตัวของทานรวมถึงขอมูลดานสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเวชระเบียน หรือระบบ  

ฐานขอมูลของโรงพยาบาลราชวิถี 

แนวทางการแกไขโดยละเอียด เพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล 

แตจะรายงานผลการวิจัยเปนขอมูลสวนรวม ขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัยเปนรายบุคคลอาจมี

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลราชวิถีมาตรวจสอบได  
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14.7 ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

 โดยวิเคราะหตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน 3 ขอ แตละขอผูวิจัยทำอยางไรตามท่ีไดกลาวไวใน

แนวทางปฏิบัติขางตน ไดแก  

หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) โดยระบุวามีกระบวนการขอความยินยอมจากผูท่ี

เปนกลุมประชากรเปาหมายของการวิจัย ใหเขารวมเปนผูเขารวมโครงการวิจัยในการวิจัย  

หลักการใหประโยชน ไมกอใหเกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence) โดยระบวุา

ผูเขารวมโครงการวิจัยจะไดรับประโยชนหรือไม ประโยชนอะไร หรือประโยชนอ่ืน ๆ อาจเกิดความเสี่ยงอะไรตอ

ตัวผูเขารวมโครงการวิจัย ผูวิจัยจะเก็บรักษาความลับของผูเขารวมโครงการวิจัยโดยในแบบบันทึกขอมูลจะไมมี 

identifier ท่ีจะระบุถึงตัวผูเขารวมโครงการวิจัย 

หลักความยุติธรรม (Justice) คือ มีเกณฑการคัดเขาและออกชัดเจน ไมมีอคติ มีการกระจาย

ประโยชนและความเสี่ยงอยางเทาเทียมกันโดยวิธีการสุม  

  ท้ังนี้ การดำเนินโครงการวิจัยจะดำเนินการหลังจากโครงการวิจัยไดรับการรับรองดานจริยธรรมการ

วิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลวเสมอ 

14.8 ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ……  ป .......... เดือน ระหวางเดือน.......................  ถึงเดือน.......................  
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ลำดับ 

                               เดือน 

 

ข้ันตอนวิธีการดำเนินงาน 

ชวงระยะเวลา 

ม.ค. – ก.พ.

2563 

มี.ค. – ก.ค.  

2563 

ส.ค. – ต.ค. 

2563 

พ.ย. – ธ.ค. 

2563 

1 ทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    

2 จัดทำโครงรางวิจัย     

3 เขารับการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัย และสงอนุมัติจากกรมการ

 

    

4 จัดเตรียมเครื่องมือและทีมงานใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

   

5 การเก็บรวบรวมขอมูล และ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

  

  

6 การวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  
  

 

7 การเขียนรูปเลมรายงานฉบับ

 

  
 

 

หมายเหตุ:  1.  ข้ันตอนท่ี 1-3 ไดดำเนินการกอนสงอนุมัติจากอธิบดีกรมการแพทย 

 2.  ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยปงบประมาณ 

2563 เปนปท่ี 1 

14.9 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยควรระบุเครื่องมือในการเก็บขอมูล วาใชเครื่องมือประเภทใด เชน แบบบันทึกขอมูล (Case 

Record Form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบตรวจรายการ (Checklist) แบบสัมภาษณ (Interview) 

หรืออื่นๆ และบอกรายละเอียดของเครื่องมือ มีองคประกอบอะไรบาง เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานการ

รักษา ขอมูลดานคาใชจาย เปนตน 

ผูวิจัยควรระบุการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การทดสอบความตรง ความเชื่อม่ัน และการแปล

ผลของเครื่องมือ ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได  

 

(ตัวอยาง) 
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1.1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา 

ที่อยูอาศัย ลักษณะการนอน รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได ภาระการดูแลครอบครัว โรคประจำตัว 

การดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล กิจวัตรกอนนอน การออกกำลังกาย ลักษณะการนอน  

ตอนท่ี 1.2 แบบสอบถามดานการเรียน ประกอบดวย สถานะ ชั้นป ภาควิชา ตารางการปฏิบัติงาน 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF)(30) ซึ่งเปน

แบบสอบถามมาตรฐานท่ีสรางข้ึน โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาแลวนำไปทดสอบความเขาใจภาษากับคนท่ีมีพ้ืนฐาน 

แตกตางกัน มีการหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีคาความเชื ่อมั่น Cronbach’s alpha coefficient 

เทากับ 0.8406 คาความเท่ียงตรง เทากับ 0.6515  

**เครือ่งมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบวัด ตองมีการ Tryout กอนทุกครั้ง 

**กรณีท่ีนำเครื่องมือมาใชตองอางอิงท่ีมา และขออนุญาตใชเครื่องมือจากเจาของใหเรียบรอย 

 

(ตัวอยาง) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

สำหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนแนวคำถามที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะสวน

บุคคล ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งไดสรางและปรับปรุงขึ้นโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยมาใชเปนพื้นฐานในการสรางเครื่องมือ แบบสอบถามที่สรางขึ้นจะนำไปใหผู ทรงคุณวุฒิแกไข และ

ตรวจสอบ ปรับปรุง เพื่อความถูกตองตามประเด็นเนื้อหาและเชื่อถือได จากนั้นจะนำแบบสอบถามไปทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการ Try out กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่ตองการศึกษา 

(มิใชกลุมตัวอยาง) จำนวน 30 คน แลวนำเอาขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดวยวิธีหรือ

เร ียกว า การหาค า Cronbach's alpha coefficient (ส ัมประส ิทธ ิ ์ครอนแบคอ ัลฟา) เป นการหา

คา "สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น" (coefficient of reliability) โดยกำหนดเกณฑที่คาแอลฟาตั้งแต  0.70 

ข้ึนไป จึงจะเปนแบบสอบถามท่ีมีความนาเชื่อถือ และนำ 

(ตัวอยาง) 
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 กรณีท่ีมีการใชแบบประเมิน ตองแสดงวิธีแปลผลขอมูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1.1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา 

ที่อยูอาศัย ลักษณะการนอน รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได ภาระการดูแลครอบครัว โรคประจำตัว 

การดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล กิจวัตรกอนนอน การออกกำลังกาย ลักษณะการนอน  

ตอนท่ี 1.2 แบบสอบถามดานการเรียน ประกอบดวย สถานะ ชั้นป ภาควิชา ตารางการปฏิบัติงาน 

 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF)(30) ซึ่งเปน

แบบสอบถามมาตรฐานท่ีสรางข้ึน โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาแลวนำไปทดสอบความเขาใจภาษากับคนท่ีมีพ้ืนฐาน 

แตกตางกัน มีการหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยมีคาความเชื ่อมั่น Cronbach’s alpha coefficient 

เทากับ 0.8406 คาความเท่ียงตรง เทากับ 0.6515  

 การใหคะแนน  

การใหคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 26 ขอคำถามท่ีมีความหมายทางบวก 23 ขอ และขอ

คำถามที่มีความหมายทางลบ 3 ขอ คือขอ 2 9 11 แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผู ตอบ

เลือกตอบ  

กลุมท่ี 1 ขอความทางลบ 3 ขอ  

กลุมท่ี 2 ขอความทางบวก 23 ขอ  

กลุมท่ี 1 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้     กลุมท่ี 2 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 

 ตอบ ไมเลย      ให  5  คะแนน ตอบ ไมเลย ให  1 คะแนน 

 ตอบ เล็กนอย    ให  4  คะแนน ตอบ      เล็กนอย ให  2  คะแนน 

 ตอบ ปานกลาง  ให  3  คะแนน ตอบ      ปานกลาง ให  3  คะแนน 

 ตอบ      มาก       ให  2  คะแนน ตอบ      มาก ให  4  คะแนน 

 ตอบ      มากท่ีสุด  ให  1  คะแนน ตอบ      มากท่ีสุด ให  5  คะแนน 
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การแปลผล  

คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตั้งแต 26 – 130 คะแนน โดยเม่ือผูตอบรวมคะแนนทุกขอไดคะแนน

เทาไร สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑปกติท่ีกำหนดดังนี้  

คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี  

คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ  

คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แบงระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเปนองคประกอบตาง ๆ ไดดังนี้ 

องคประกอบ การมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. ดานสุขภาพกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35 

2. ดานจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30 

3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 3 – 7 8 – 11 12 - 15 

4. ดานสิ่งแวดลอม 8 – 18 19 – 29 30 – 40 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 - 130 

 องคประกอบดานสุขภาพกาย ไดแก ขอ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 24  

 องคประกอบดานจิตใจ ไดแก ขอ 5, 6, 7, 8, 9, 23  

 องคประกอบดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก ขอ 13, 14, 25  

 องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก ขอ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  

 สวนขอ 1 ขอ 26 เปนตัวชี้วัดท่ีอยูในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไมรวมอยูในองค 

ประกอบท้ัง 4 ดานนี้  

ตอนท่ี 3 แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง(31) 

แบบวิเคราะหความเครียดดวยตนเองเปนแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตท่ีพัฒนาข้ึนโดยสุวัฒน มหัตนิ

รันดรกุล วนิดา พุมไพศาลชัย และพิมพมาศ ตาปญญา  โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม. มีการตรวจสอบ

ความตรงทางดานเนื ้อหา (Content Validity) ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และคาความ 

เชื่อม่ันคอรนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกวา 0.7   
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สำหรับการแปลผลเปนดังนี้ 

ระดับคะแนน 6 – 17  ความเครียดอยูในเกณฑปกติ  

ระดับคะแนน 18 - 25  ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  

ระดับคะแนน 26 - 29  ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง  

ระดับคะแนน 30 – 60 ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก  

 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของพิทสเบิรก (10-11) 

 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลบัของพิทสเบิรกฉบับแปลภาษาไทย (Thai version-Pittsburgh 

Sleep Quality Index: PSQI)  ประกอบดวยคำถาม 7 องคประกอบ คือ 

 องคประกอบท่ี 1 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (คำถามขอ 5) คือ การประเมินคุณภาพการนอน

หลับในชวง 1 เดือนท่ีผานมา 

 การแปลผล ดีมาก   คือ 0 คะแนน 

   ดี   คือ 1 คะแนน 

   ไมคอยดี  คือ 2 คะแนน 

   ไมดีเลย   คือ 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 ระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนกระท่ังหลับ (ใชคำถามขอ 2 และ 9.1) 

1. ระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนกระท่ังหลับ (ขอ 2) 

การแปลผล นอยกวา 15 นาที คือ  0 คะแนน 

  16-30 นาที   คือ 1 คะแนน 

31-60 นาที   คือ 2 คะแนน 

มากกวา 60 นาที  คือ 3 คะแนน 

2. ปญหาเก่ียวกับการนอนเนื่องจากปญหาการนอนไมหลับหลังจากเขานอนไปแลวนานกวา 30 นาที (ขอ 9.1) 
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การแปลผล ไมเปนปญหาเลย     คือ  0 คะแนน 

  มีปญหานอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

มีปญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห    คือ 2 คะแนน 

มีปญหามากกวา 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา คือ 3 คะแนน 

 ผลรวมคะแนนขอ 1 และ 2 เทากับ 0 ให 0 คะแนน 

      1-2 ให 1 คะแนน 

      3-4 ให 2 คะแนน 

      5-6 ให 3 คะแนน 

 องคประกอบท่ี 3 ระยะเวลาการนอนหลับ (ขอ 4) 

การแปลผล มากกวา 7 ชั่วโมง คือ  0 คะแนน 

  6-7 ชั่วโมง   คือ 1 คะแนน 

5-6 ชั่วโมง   คือ 2 คะแนน 

นอยกวา 5 ชั่วโมง  คือ 3 คะแนน 

 องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพการนอนหลับโดยปกติวิสัย (ขอ 1,3 และ 4) คำนวณจากจำนวน

ช่ัวโมงในการนอนหลับจริง (ขอ 4) หารดวยจำนวนช่ัวโมงท่ีนอนบนเตียง หลังจากตื่นนอน (ขอ 3) ลบดวย

เวลาเขานอน (ขอ 1) 

การแปลผล มากกวา 85%  คือ  0 คะแนน 

  75-84%   คือ 1 คะแนน 

65-74%   คือ 2 คะแนน 

นอยกวา 65%   คือ 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การรบกวนการนอนหลับ (ขอ 9.2-9.10) 
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การแปลผล ไมเปนปญหาเลย     คือ  0 คะแนน 

  มีปญหานอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

มีปญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห    คือ 2 คะแนน 

มีปญหามากกวา 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา คือ 3 คะแนน 

ผลรวมคะแนนขอ 9.2-9.10 เทากับ  

0 ให 0 คะแนน,     1-9  ให 1 คะแนน, 10-18  ให 2 คะแนน, 19-27  ให 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 การใชยานอนหลับ (ขอ 6) 

การแปลผล ไมเคยใช      คือ  0 คะแนน 

  ใชนอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

ใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห     คือ 2 คะแนน 

ใช 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา   คือ 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 7 ผลกระทบตอการทำกิจกรรมในเวลากลางวัน (ขอ 7 และ 8) 

1. การมีอาการงวงนอนหรือเผลอหลบัขณะทำกิจกรรมประจำวัน (ขอ 7) 

การแปลผล ไมเคยมีอาการ    คือ  0 คะแนน 

  นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

ใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห    คือ 2 คะแนน 

ใช 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา  คือ 3 คะแนน 

2. ปญหาเก่ียวกับความกระตือรือรนในการทำงานใหสำเร็จลุลวง (ขอ 8) 

การแปลผล ไมเปนปญหาเลย  คือ  0 คะแนน 

มีปญหาเล็กนอย  คือ 1 คะแนน 

มีปญหาพอควร  คือ 2 คะแนน 
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เปนปญหามาก  คือ 3 คะแนน 

      ผลรวมคะแนนขอ 1 และ 2 เทากับ 0 ให 0 คะแนน 

      1-2 ให 1 คะแนน 

      3-4 ให 2 คะแนน 

      5-6 ให 3 คะแนน 

การแปลผล คะแนนรวมท้ัง 7 องคประกอบของประเมิน อยูระหวาง 0-21 คะแนน โดยท่ี 

  คะแนนรวมท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับท่ีด ี

  คะแนนรวมท่ีมากกวา  5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับท่ีไมดี 

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมดานกายภาพ  เคมี  ชีวภาพ 

  แบบสอบถามดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ ประกอบดวยขอคำถามเก่ียวกับ แสงสวาง เสียง 

อุณหภูมิ ความไมสะดวกสบายของเครื่องนอน ความหิว/กระหาย ขอคำถามจะใหเลือกแบบ Linkert’s scale 

คือ ไมเลย ไมเล็กนอย ปานกลาง คอนขางมาก และมากท่ีสุด โดยมีการกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ (คุณภาพการบริการ)      คะแนน 

มากท่ีสุด                           5 

คอนขางมาก                    4 

ปานกลาง                             3 

ไมเล็กนอย                             2 

           ไมเลย                        1 

15. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย   

แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวนมาก ความ

พรอมดานจำนวนบุคลากรที่เขาเกณฑจะชวยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามที่กำหนด นอกจากนี้การเก็บ

รวบรวมขอมูลในบุคลากรกลุมเดียว การติดตอประสานงานมีความราบรื่น ผูวิจัยจึงคาดวาจะเปนปจจัยเอื้อท่ี

สนับสนุนใหงานวิจัยเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคในท่ีสุด 
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16. ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ  

(โปรดระบุ ประโยชนท่ีจะนำไปใชตอยอดในดานการแพทยและสาธารณสุขหรือประโยชนตอประชาชน) 

  การศึกษานี้มุงหวังเพ่ือใหทราบขนาดปญหาดานการนอนหลับ และปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพการนอน 

เพ่ือเปนขอมูลในดานการวางแผนการจัดการสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของการทำงาน และการจัดสรร

เวลา ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

17. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(โปรดระบุ ประโยชนจากการศึกษาวิจัยนี้ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัย) 

 ทราบขนาดปญหาดานการนอนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ตลอดจนปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับปญหาคุณภาพการนอน อันจะนำไปสูการวางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด โรงพยาบาลราชวิถีตอไป 
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ตัวอยาง แบบบันทึกขอมูล จากเวชระเบียน 

CRF  Number  ______ 

Research number ______________ 

แบบเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลท่ัวไป 

 

1. Sex     1. male         2. Female                            

2. Age _________ years 

3. Diagnosis    1. CA Oral cavity              2. CA Oropharynx            

 3. CA Larynx              4. CA Hypopharynx  

4. Staging (TNM )      4.1 Tumor     1        2         3         4        

4.2 Node     1       2        3      

4.3 Metastasis       0           1  

5. Summary stages ………………………………………………     

6. Comorbidity       1. No   2. Yes   

If yes, please specify   1. DM       2. HT       3. Renal Insuff     4. Liver       5. 

Other………………… 

7. ECOG score        1.  0         2.   1           3.  2                                

8. Date of start RT   _____________  (วัน/เดือน/ป) 

9. Date of finish RT________________ (วัน/เดือน/ป) 

10. RT planning    1. 300 cGy x 10  F                       2.  400 cGy  x  5 F 

                           3. 200 cGy x  25 F                       4.  200 cGy  x 35 F 

11. RT technique        1.  2D, 2.5 D                          2.   3D, IMRT 

12. Chemotherapy      1.   Yes          2.   No 

13. Chemo Regimen     1. Carboplatin 150mg IV weekly       ______ cycles 

                                   2. Cisplatin 40mg/m2  IV weekly       _______cycles 

                                   3. Cisplatin 100mg/m2 IV q 3 wk      _______cycles 

14.  Response to RT      1. Complete response             2.  Partial response 

                                    3. Stable  disease                   4.  Progression of disease 

15. Date of last follow up  _____________________(วัน/เดือน/ป) 
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16. Patient status     1. Alive            

          2.  Dead from cancer      

          3.  Dead  from other cause 

17. Recurrent  tumor     1.  Yes        2. No  

18. Site of recurrence    1. Local      2. Distant metastasis ……………………… 

19. Date of Disease Progression (last date the patient was known to be alive) _______________ 

20. Date of Death (the last date that the patient was known to be alive) ______________ 

21 Cause of Death    1. Cancer related specify 

                               2. Treatment related specify 

                               3. Non cancer or treatment related specify  

 

 

ช่ือผูเก็บรวบรวมขอมูล…………………………. 

วันท่ี............................ 
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ตัวอยาง แบบเก็บบันทึกขอมูล / การสัมภาษณ 

 

 

เรื่อง คุณภาพการนอนหลับในพยาบาลท่ีทำงานเปนกะในโรงพยาบาลราชวิถี 

Quality of Sleep among Rotational Shift Working’s Nurses in Rajavithi Hospital 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดเติมขอความ หรือ กาเครื่องหมาย    ลงใน  ใหตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

ดานบุคคล 

1. เพศ 

� 1. ชาย 

� 2. หญิง 

2. ปจจุบันทานอายุ..................ป (หากเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

3. น้ำหนัก.............................เซนติเมตร สวนสูง...........................เซนตเิมตร 

4. สถานภาพ 

� 1. โสด 

� 2. คู 

� 3. หมาย,หยาหรือแยกกันอยู 

5. ปจจุบันทานนับถือศาสนา 

� 1. พุทธ 

� 2. คริสต 

� 3. อิสลาม 

� 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 

6. ปจจุบันนี้ ทานอาศัยอยู 

� 1. หอพักภายในโรงพยาบาล 

� 2. บานเชา/คอนโดเนียม 

� 3. บานของตนเอง 

� 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 

7. ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา สวนใหญลักษณะการนอนของทาน 

� 1. นอนคนเดียว 

       เลขท่ีแบบเก็บขอมูล 
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� 2. นอนหองเดียวกันกับผูอ่ืน 

8. รายไดรวมตอเดือน (เงินเดือน,คาครองชีพ,คาตำแหนง,คาเสี่ยงภัย,เบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานและอ่ืนๆ) 

  1. ระหวาง < 20,000 บาท  

 2. ระหวาง 20,001-30,000 บาท  

 3. ระหวาง 30,001-40,000 บาท  

 4.  ตั้งแต 40,001 บาท ข้ึนไป 

9. ความเพียงพอของรายไดของทานเปนอยางไร 

� 1. เพียงพอเหลือเก็บ 

� 2. เพียงพอไมเหลือเก็บ 

� 3. ไมเพียงพอ เปนหนี้ 

� 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 

 

10. (สำหรับทานแลว) ภาระในการดูแลรับผิดชอบครอบครัว เปนอยางไร 

� 1. ไมหนักเลย 

� 2. คอนขางเปนภาระ 

� 3. เปนภาระท่ีหนักมาก 

 

11. โรคประจำตัวของทาน (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� 1. ไมมี 

� 2. ความดันโลหิตสูง 

� 3. เบาหวาน 

� 4. โรคระบบทางเดินหายใจ 

� 5. ไทรอยด 

� 6. ภูมิแพ 

� 7. ขออักเสบ 

� 8. โรคระบบหมุนเวียนเลือดหัวใจ 

� 9. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 
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12. ทานดื่มชาหรือกาแฟหรือไม (ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา) 

� 1. ไมดื่ม 

� 2. ด่ืม ปริมาณท่ีด่ืมตอวัน.....................แกวโดยเฉลี่ย 

13. เหตุผลของทานในการดื่มชา/กาแฟ 

� 1. เพ่ือลดความงวงและความออนลาของรางกาย 

� 2. ชอบในรสชาด 

� 3. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 

 

14. ทานดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหรือไม (ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา) 

� 1. ไมดื่ม (ขามไปขอ 16) 

� 2. ดื่ม ความถ่ีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล........................ครั้ง/สัปดาห 

 

15. เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีทานดื่มเปนสวนใหญ 

� 1. เบียร (Bear) 

� 2. ไวน (Wire) 

� 3. วิสก้ี (Whisky) 

� 4. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 

16. ปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีทานดื่มตอครั้ง....................แกว (โดยเฉลี่ย) 

17. ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา กิจวัตรท่ีทานปฏิบัติกอนนอน มีอะไรบาง (สามารถตอบคำถามไดมากกวา 1 ขอ) 

� 1. ดื่ม นม/น้ำ 

�. รับประทานอาหารวาง 

� 3. เขาหองน้ำ 

� 4. ฟงเพลง 

� 5. สวดมนต/นั่งสมาธิ 

� 6. อานหนังสือ 

� 7. ดูโทรทัศน 

� 8. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................ 
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18. ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา สวนใหญทานตื่นนอนเปนเวลาหรือไม 

� 1. ตื่นนอนไมเปนเวลา 

� 2. ตื่นนอนเปนเวลา ความถ่ี.........................วัน/สัปดาห 

 

19. ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา ทานออกกำลังกายหรือไม 

� 1. ไมไดออกกำลังกาย 

� 2. ออกกำลังกาย ความถ่ี.......................ครั้ง/สัปดาห 

2.1 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีเขารวม 

� ไมมี    

� มี ไดแก 1. � เลนกีฬา ระบุประเภท.................. 2. � เตนลีลาศ 

        3. � เตนแอโรบิก 4. � อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 

 

20. หากทานนอนไมหลับ / ตื่นมากลางดึกแลวนอนไมหลับ กิจกรรมท่ีทานจะทำตอไปคืออยางไร 

� 1. สวดมนต   � 2. ใชยา  

� 3. เลนอินเตอรเน็ต     � 4. ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

� 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 

21. คุณมีข้ึนเวร/ออกตรวจ(งานพิเศษ)ท่ีโรงพยาบาลอ่ืนนอกเหนือจากงานประจำในโรงพยาบาลราชวิถี 

 � 1 ไมมี  � 2 มี  ปฏิบัติอาชีพเสริมชวงเวลา 

 

� 2.1 เวรเชา จำนวน..................เวร/เดือน 

� 2.2 เวรบาย จำนวน..................เวร/เดือน 

� 2.3 เวรดึก จำนวน..................เวร/เดือน 

� 2.4 เวรอ่ืนๆ (เชน เวร Stand By) จำนวน..................เวร/เดือน 

 

 

ช่ือผูเก็บรวบรวมขอมูล…………………………. 

 

วันท่ี............................ 
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ตัวอยาง บทสนทนาทางโทรศัพทเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย 

สวัสดีครับ/คะ ขอเรียนสายกับ คุณ                          .  

 กระผม/ดิฉันชื่อ................................................ตำแหนง...............................................................                                                                          

เปน......................................................ครับ/คะ  กำลังศึกษาวิจัยเก่ียวกับ..................................................... 

ขอเรียนเชิญคุณเขารวมตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ครับ  กอนจะสัมภาษณหมอขอแจงขอมูลการวิจัยและ

สิทธิของผูเขารวมโครงการดังนี้ครับ  

1. งานวิจัยนี้ ชื่อ

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

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย เพ่ือ

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

3. คุณสามารถเลือกที่จะเขารวมงานวิจัยตอบแบบสอบถามนี้หรือไมก็ไดครับ/คะ โดยหากคุณไม

ตองการตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท หรือรู สึกอึดอัดไมสบายใจ สามารถปฏิเสธการตอบ

แบบสอบถามไดครับ/คะ ท้ังนี้ จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการรักษาครับ/คะ  และหากยินยอมเขา

รวมการวิจัยสิ ่งที ่คุณตองทำคือตอบคำถามครับ/คะ ขอมูลของคุณจะถูกเก็บเปนความลับ 

ผลการวิจัยอาจมีการตีพิมพในวารสารทางการแพทยซึ่งเปนขอมูลโดยรวม ซึ่งขอมูลสวนตัวของ

คุณจะไมถูกเปดเผยครับ/คะ     

 ประโยชนท่ีคุณจะไดรับจากผลการวิจัยเรื่องนี้ คือ.................................................................................. 

ซ่ึงคุณสามารถซักถามปญหาหรือขอสงสัยท่ีเก่ียวของหลังการตอบคำถามไดครับ/คะ 

 

แบบสอบถามทางโทรศัพท  

เรื่อง........................................................................................................................................................... 

  คำถามท่ี 1.................................................................................................................................... 

 คำถามท่ี 2.................................................................................................................................... 

 คำถามท่ี 3.................................................................................................................................... 

 คำถามท่ี 4.................................................................................................................................... 

 คำถามท่ี 5.................................................................................................................................... 

 

ช่ือผูเก็บรวบรวมขอมูล…………………………. 

   วันท่ี............................ 
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สวน ข. ประวัติผูวิจัย (ระบุประวัติผูวิจัยทุกคน) 

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)    นาย  นางสาว  นาง  ยศ……………………………………………. 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr, Miss, Mrs, ………………………………………………. 

3. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน   ........................................................... 

4. ตำแหนงปจจุบัน    …………………………………………………………… 

5. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก  …………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศัพท .............................................................  โทรสาร..................................... 

(e-mail)……………………………………………………. 

6. ประวัติการศึกษา    …………………………………………………………………….. 

7. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ...................................... 

8. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุสถานภาพใน

การทำการวิจัยวาเปนผูอำนวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละผลงานวิจัย  

11.3 ผูอำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

11.4 หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  

11.5 งานวิจัยท่ีทำเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 

11.6 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทำวิจัยวาไดทำการวิจัย

ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ…...............………………………. 

   วันท่ี............................ 
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เอกสารนี้อาจมีขอความที่ทานอานแลวไมเขาใจ โปรดสอบถามหัวหนาโครงการวิจัย หรือผูแทน ใหชวย

อธิบายจนกวาจะเขาใจดี ทานจะไดรับเอกสารนี้ 1 ฉบับ นำกลับไปอานท่ีบาน เพ่ือปรึกษาหารือกับญาติพ่ีนอง เพ่ือน

สนิท แพทยประจำตัวของทาน หรือผูอ่ืนท่ีทานตองการปรึกษา เพ่ือชวยในการตัดสินใจเขารวมการวิจัย 

 กอนที่ทานจะตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการวิจัยนี้หรือไม โปรดใชเวลาในการอานเอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะชวย

ใหทานเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่ทานจะมีสวนรวมในโครงการ ผูวิจัยขอเนนวาการตัดสินใจเขารวมโครงการนี้ขึ้นอยูกับความ

สมัครใจของทาน หากทานไมสมัครใจเขารวมโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลใด ๆ ตอการรักษาทางการแพทย หรือสิทธิท่ี

ทานไดรับอยู 

1. ช่ือโครงการวิจัย…………………………………………………………………………….…………………………………….…… 

2.ช่ือผูวิจัย......................................................................... ตำแหนง................................................................ 

เบอรโทรศพัทมือถือ........................................................... อีเมล ............................................................... 

สถานท่ีวิจัย.................................................................................................................................................. 

3. ผูใหทุน..................................................................................................................... 

4. หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดท้ังในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ช่ัวโมง............................................... 

5. การเขารวมโครงการวิจัยนี้ข้ึนอยูกับความสมัครใจของทาน 

- ทานสามารถปฏิเสธการเขารวมโครงการวิจัยนี้ได 

- ทานสามารถถอนตัว (ถอนความยินยอม) จากโครงการนี้เม่ือใดก็ได และการไมเขารวมการวิจัย

หรือถอนตัวออกจากโครงการวจิัยนี้ จะไมมีผลใด ๆ ตอการรักษาทางการแพทย หรือสิทธิท่ีทาน

ไดรับอยู 

6. ทางเลือกสำหรับแนวทางการรักษาในกรณีที่ทานไมเขารวมโครงการวิจัยนี้ อธิบายรายละเอียดแนวทางการ

รักษาตามมาตรฐาน เชน อาจรักษาดวยการรับประทานยา แทนการผาตัดซึ่งเปนวิธีการวิจัย หรืออื่น ๆ ซึ่งเปน

ทางเลือกท่ีไมตองเขารวมโครงการวิจัย เปนตน   

7. ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

[สรุปหลักการและเหตุผลท่ีมาของการวิจัยโดยสังเขป] 

[ขอมูลของยาหรือสิ่งท่ีทำการศึกษาโดยสังเขป] 

8. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ   [บอกวัตถุประสงคดวยภาษาหรือขอความภาษาไทย ซึ่งผูเขารวมโครงการวิจัย

สามารถอาน และทำความเขาไดงาย ไมใชศัพทภาษาอังกฤษและศัพทท่ีใชทางการแพทย]  
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9. รูปแบบการวิจัย [อธิบายรูปแบบการวจิัยโดยสังเขป]  

10. ระยะเวลาที่ผูเขารวมโครงการวิจัยแตละคนอยูในการศึกษาวิจัยนี้ เชน ตอบแบบสอบถาม 1 ครั้ง ใชเวลา 20 

นาที หรือ ติดตามการรักษาทุก 3 เดือน เปนเวลา 1 ป เปนตน 

11. ระยะเวลาท่ีเริ่มทำการวิจัยถึงส้ินสุดการวิจัย    ต้ังแต...ว/ด/ป.....ถึง ...........ว/ด/ป...........   

      รวมระยะเวลาตลอดโครงการ …………ป……………เดือน (ระบุระยะเวลาท้ังหมดในการวิจัย เชน 1 ป) 
 

12. ทานไดรับเชิญใหเขารวมโครงการวิจัยนี้เพราะ  (บอกคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการวิจัยที่เปนไปตามเกณฑ

การคัดเขา เชน เปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / เคยไดรับการผาตัดเอ็นไขวหนาขอเขา เปนตน และการวิจัยนี้ทำข้ึน

เพ่ือชวยในการวินิจฉัย หรือเปนทางเลือกใหมท่ีจะนำมาใชในการรักษาโรค ท่ีจะมีขอดีตางจากวิธีเดิมอยางไรบาง)   

13. โดยจะมีผูเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ประมาณ  (ระบุจำนวนก่ีคน) ............. คน 

14. หากทานตัดสินใจเขารวมโครงการนี้ ผูวิจัยขอใหทานปฏิบัติตามวิธีการศึกษา ดังนี้ 

[ระบุสวนท่ีเปนข้ันตอน / กระบวนการทดลอง / การไดรับยา / การติดตามการรักษา] 

กรณีเปนการศึกษาวิจัยทางคลินิก ใหแสดงตารางข้ันตอนการศึกษา 

(ตัวอยาง) 

หากทานตัดสินใจเขารวมการวิจัยแลว จะมีข้ันตอนการวิจัยดังตอไปนี้คือ (ขอใหระบุเปนขอๆ เพ่ือให

ดูงาย เชน) 

1.  กรณีที่มีการตรวจรางกายผูเขารวมโครงการวิจัย ใหบอกรายละเอียดของการตรวจ หรือรักษาตางๆ

ดวย เชน จะตองถูกเจาะเลือดกี่ครั้ง  ระบุปริมาณเลือดที่เจาะเทาไร, เปนชอนชา, ชอนโตะ  ตองงดน้ำ  งดอาหาร

กอนเจาะเลือดเปนเวลานานเทาใด เพ่ือนำไปตรวจหาอะไรบาง เปนตน 

2.  หากมีข้ันตอนท่ีเปนการรักษาพยาบาลตามปกติรวมดวย จะตองแจงใหชัดเจนวาข้ันตอนใด เปนการ

วิจัย ข้ันตอนใดเปนการรักษาตามปกติ หรือนัดเพ่ิมเติมมาเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะ 

3.  มีการใชยาหลอกซ่ึงเปรียบเสมือนผูเขารวมการวิจัยมิไดรับการรักษาดวยหรือไม หากมีจะตองแจงวา

โอกาสท่ีผูเขารวมการวิจัยจะไดรับยาหรอก เปนสัดสวนเทาใดเทียบกับยาจริงท่ีใชในการวิจัย เปนตน 

4.  กรณีเปนการศึกษาดานสังคมศาสตรหรือพฤติกรรมศาสตร  เชน   การสัมภาษณ หรือการประชุม

กลุม หรืออ่ืนๆ จะตองชี้แจงรายละเอียดวาสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องใด จำนวนก่ีเรื่อง ใชเวลาประมาณเทาใด สัมภาษณ

ก่ีครั้ง มีการบันทึกเสียงหรือติดตามท่ีบานหรือไม 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-05/03 

เอกสารช้ีแจงขอมูลแกผูเขารวมโครงการวิจัย  

(Participant Information Sheet) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 94 จาก 109 

 

        

5.  กรณีที่มีการใชยา สารชีวภาพ และอุปกรณทางการแพทย ตองมีการอธิบายสถานภาพของยา 

สารชีวภาพ และอุปกรณทางการแพทยไวอยางเหมาะสม และชัดเจน (เชน ยายังไมไดข้ึนทะเบียน กำลังอยูในระหวาง

การทดลอง หรือยาเปนยาข้ึนทะเบียนแลว แตนำมาใชเพ่ือการรักษาดวยแนวทางใหม) 

6.  กรณีท่ีเปนการศึกษายอนหลังจากเวชระเบียน ใหระบุข้ันตอนการเขารวมเปน “ผูวิจัยจะใชขอมูลท่ีมี

อยูแลวในเวชระเบียน ผูเขารวมวิจัยไมตองทำอะไรเพิ่มเติม และผูวิจัยจะเก็บขอมูลในเวชระเบียนตั้งแต......ถึง..........

(โดยระบุชวงเวลาของขอมูลที่ทำการเก็บเพื่อนำมาใชศึกษาวิจัย) ในกรณีที่เปนการขอความยินยอมทางไปรษณีย 

ขอใหระบุวาผูเขารวมโครงการวิจัยจะสงคำยินยอมกลับอยางไร เชน นักวิจัยไดแนบซองจดหมายติดแสตมป จาหนา

ซองถึงนักวิจัยมาใหแลว เพ่ือใหผูเขารวมโครงการวิจัยสงกลับใหนักวิจัย เปนตน” 

 

 

15. ความเส่ียงและแนวทางจัดการความเส่ียงในโครงการวิจัยนี้ 

ผูวิจัยไดสรุปความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

ขั้นตอน ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางจัดการความเสี่ยง 

1. การเก็บตัวอยางเน้ือเยื่อมะเร็ง

จากการตดัตัวอยางช้ินเน้ือ (จะมีการดา

เนินการ 1 ครั้ง (และมีอีกการขอเก็บอีก 

1 ครั้งเมื่อมีการกลับเปนซ้ำของโรค) 

- การตรวจคดักรองเบ้ืองตนเพ่ือเขารวม

การศึกษาวิจัยl ในเวลาใดก็ตามท่ีโรคท่ี

ทานเปนอยูมีอาการแยลง (หากแพทย

ประเมินแลววาปลอดภยั) หมายเหตุ: ไม

จำเปนตองทำการตดัช้ินเน้ือในชวงการ

ตรวจคัดกรองในกรณีท่ีมตีัวอยางท่ีเก็บ

ไวกอนหนาแลว และช้ินเน้ือดังกลาวมี

คุณสมบัติตรงตามขอกำหนดของการ

ศึกษาวิจัย 

การตัดช้ินเน้ืออาจทำใหเกิดความเจ็บปวด 

แดง บวม เลือดออกมากกวาปกติ ฟกช้ำ 

หรือตองเจาะเอาของเหลวตรงตำแหนงท่ี

เข็มเจาะเขาไปออก แผลหายชาผดิปกติ มีไข 

ติดเช้ือ และอาการแพท่ีเกิดจากยาท่ีใชเพ่ือ

ทำใหผิวหนังในบริเวณท่ีจะตดัช้ินเน้ือชา 

สำหรับอาสาสมัครท่ีมีการตัดช้ินเน้ือระหวาง

ข้ันตอนท่ีเรียกวาการสองกลองตรวจ

หลอดลม ซึ่งในข้ันตอนน้ีแพทยจะตอทอเขา

ไปในปอดของทาน ความเสี่ยงอาจรวมถึง

อาการปอดแฟบ (พบไดนอยครั้งมาก) 

แพทยผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดและความ

เสี่ยงท่ีอาจเปนผลติดตามมาจากข้ันตอน

ดังกลาวใหทานทราบ ซึ่งอาจแตกตางกัน

ออกไปข้ึนอยูกับวาการตดัช้ินเน้ือถูก

ดำเนินการดวยวิธีการใด 

 

2. การเก็บตัวอยางเลือด (จานวนไม

เกิน 5 ชอนโตะโดยประมาณตอการนัด

หมายแตละครั้ง) รวมท้ังหมดประมาณ 

62 ชอนโตะ ระหวางท่ีทานเขารวมการ

การเจาะเลือดอาจทำใหทานรูสึกเจ็บ ฟกชา 

หรือติดเช้ือในบริเวณท่ีแทงเข็มเขาไป บาง

รายอาจวิงเวียนศรีษะ เปนลม หรอืทองไส

ปนปวนขณะทาการเจาะเลือดได 
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ขั้นตอน ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางจัดการความเสี่ยง 

ศึกษาวิจัยไปจน หลังไดรับยาวิจยัครั้ง

สุดทาย 

- วันท่ี 1 และวันท่ี 15 ทุก ๆ 28 วัน

ขณะไดรับการรักษาดวยยาวิจยั 

- เดือนท่ี 3, 6, 9 และ 12 โดยประมาณ

หลังไดรับยาวิจยัครั้งสดุทาย 

3.  การตรวจสแกนอวัยวะภายใน

ของทาน รวมถึงท่ีศีรษะและกระดกู โดย

อาจประกอบไปดวย: 

- การทำซีทีสแกน: การตรวจดวยวิธีการ

ถายภาพท่ีมีการปลอยรังสีออกมา 

- การตรวจเอกซเรยดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟา (เอ็มอารไอ): การตรวจ

ดวยวิธีการถายภาพ โดยใช

สนามแมเหล็กและคลื่นวิทยุ แตไมมีการ

ปลอยรังสีออกมา 

- การตรวจสแกนกระดูก: การตรวจดวย

วิธีการถายภาพท่ีมีการปลอยรังสีออกมา 

เพ่ือใหมองเห็นไดชัดเจนยิ่งข้ึน อาจ

มีการใหสารเพ่ิมความชัดเจนของภาพ

ดวยการรับประทาน การฉีด หรือการ

สอดใสเขาไปในทวารหนัก (ยาสวนทวาร

หนัก) 

ทานจะไมสามารถเขารับการทำเอ็มอาร

ไดหากทานมีอุปกรณท่ีเปนโลหะหรือ

อิเล็กทรอนิกสอยูในรางกาย หรือหากไต

ของทานทางานไมปกติ เจาหนาท่ีวิจัยจะ

สอบถามทาน (หากจำเปน) และทาการ

ทดสอบเพ่ือใหมั่นใจไดวาการสแกนจะ

ไมเปนอันตรายตอตัวทาน 

การตรวจเอกซเรยดวยคอมพิวเตอรความเร็ว

สูง (ซีทีสแกน) หรือการตรวจสแกนกระดูก: 

แมวาจะไมอาจพิสจูนไดถึงอันตรายจากการ

ฉายรังสี แตก็ไมอาจมีผูใดรับรองไดอยางแน

ชัดวาการไดรับรังสีจะไมสงผลกระทบท่ีเปน

อันตรายในระยะยาว 

ปริมาณรังสีท่ีไดรบัในการศึกษาวิจยัน้ีจะ

นอยกวาหรือเทากับปรมิาณรังสีท่ีอนุญาตให

เจาหนาท่ีรังสีแพทยไดรับ 

 

การทำซีทีสแกน: สารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพชนิดรับประทานอาจทาใหทานรูสึก

คลื่นไส ทองผูก ทองเสีย และทองอืดได 
 

การทำเอ็มอารไอ: เครื่องสแกนเอ็มอารไอ

อาจทาใหทานรูสึกวิตกกังวลและอาการกลัว

เมื่ออยูในท่ีแคบ (โรคกลัวท่ีแคบ) เราอาจให

ยานอนหลับออนๆกับทาน หรือยาคลาย

กังวลเพ่ือบรรเทาอาการเหลาน้ี สารเพ่ิม

ความชัดเจนของภาพอาจทาใหทานรูสึก

คลื่นไส ปวดศรีษะ ผื่นลมพิษ ความดันโลหิต

ต่ำช่ัวคราว เจ็บหนาอก ปวดหลัง มีไข 

ออนเพลียและอาการชัก 

 

การสแกนทุกวิธี: สารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพชนิดฉีดอาจทำใหเกิดอาการปวด ฟกช้ำ 

หรือติดเช้ือในตำแหนงท่ีฉีดเขาไป ทานอาจ

เกิดอาการแพสารเพ่ิมความชัดเจนของภาพ

ได 
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16. สถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการศึกษาวิจัย  

ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการปฏิบัติหรือการดูแลตอสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการศึกษาไว ดังนี้ 

สถานการณ แนวทางการปฏิบัติ 

- การถอนความยินยอมระหวางการศึกษา  

(ผู เขารวมโครงการวิจัย สามารถถอนตัวจาก

โครงการวิจัยไดตลอดเวลา และไมจำเปนตอง

ชี ้แจงเหตุผลในการถอนตัว  แตตองแจงให

ผูวิจัยทราบ) 

 

- ผูวิจัยอธิบายใหผูเขารวมโครงการวิจัยที่ถอน

ความยินยอมทราบวาจะยังไดรับการดูแลรักษา

ตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาล 

 

- ผูวิจัย หรือผูใหทุนการวิจัย อาจขอใหผูเขารวม

โครงการวิจัยออกจากโครงการวิจัย 

(เม่ือมีเหตุผล เชนอาจเปนอันตรายตอผูเขารวม

โครงการวิจัยเอง หรือผูเขารวมโครงการวิจัย

มิไดปฏิบัติตัวตามขั้นตอนที่ไดตกลงไวในการ

ดำเนินการวิจัย เปนตน) 

 

- ผู ว ิจัยอธิบายใหผู เขารวมโครงการวิจัยที ่ถูก

ขอใหออกจากโครงการวิจัยทราบวาจะยังไดรับ

การดูแลรักษาตามมาตรฐานการรักษาของ

โรงพยาบาล 

 

- เมื ่อมีข อมูลใหมที ่สำคัญที ่อาจมีผลตอการ

ตัดสินใจอยูในโครงการวิจัย  

(เชน การปรับขนาดยา การเพิ่มหรือลดความถ่ี

ในการใหยา ฯลฯ) 

- ผูวิจัยจะแจงใหผู เขารวมโครงการวิจัยทราบ

เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลตอการตัดสินใจ ซ่ึง

จะให ข อม ูลโดยละเอียดและใหผ ู  เข าร วม

โครงการวิจัยตัดสินใจวาจะอยูในโครงการวิจัย

นี้ตอหรือไม 

- หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย  - หากเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย หรือเกิด

ผลขางเคียงอันไมพึงประสงคท่ีเปนผลมาจาก

การวิจัยโดยตรง ผูเขารวมโครงการวิจัยจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไรบาง และ ใครจะเปน

ผูรับผิดชอบในการรักษาพยาบาล รวมถึง

คาใชจายในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เปน

ตน ควรระบุใหชัดเจน 
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17. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

หลังจากจบโครงการ ทานจะได (โปรดอธิบายประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการวิจัย)  
 

18. การรักษาความลับของขอมูลวิจัย  

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมโครงการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล แตจะ

รายงานผลการวิจัยเปนขอมูลในภาพรวมและรายงานผลในเชิงวิชาการ  ขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัยเปน

รายบุคคลอาจมีคณะกรรมการบางกลุมเขามาตรวจสอบได เชน ผูใหทุนวิจัย, สถาบัน หรือองคกรของรัฐที่มีหนาท่ี

ตรวจสอบ, คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี เปนตน 
 

19. การจัดการกับขอมูล/ ช้ินเนื้อ/สารคัดหล่ัง ในโครงการวิจัย 

 (เชน ขอมูลเวชระเบียนที่นำมาวิจัย/ แบบเก็บรวบรวมขอมูล /แบบสอบถาม / แบบหรือเสียงการสัมภาษณ /ชิ้น

เนื้อ/ตัวอยางเลือด, สารคัดหลั่ง ฯลฯ) ดังตอไปนี้ 

1. ผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง     

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง      

3. วิธีการเก็บรักษาขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง      

4. วิธีการทำลายเม่ือพนระยะเก็บขอมูล/ชิ้นเนื้อ/สารคัดหลั่ง     

5. ขอเก็บตัวอยางสำหรับตรวจซ้ำ เพ่ือยืนยันความถูกตองของผลการทดลองเปนระยะเวลา (ระบุเวลาท่ี

แนนอน ตามระยะเวลาดำเนินโครงการจริง เริ่มเมื่อ .....  สิ้นสุดเมื่อ .......... แตไมเกิน 5 ป) ในกรณีที่มีความ

ประสงคจะเก็บไวเกิน 5 ป ใหตออายุการขออนุญาตในทุก ๆ 5 ป ** พรอมรายงานการใชประโยชนจากตัวอยางท่ี

เก็บไว 

6.  ขอเก็บตัวอยางไวเพ่ืองานวิจัยในอนาคต เปนระยะเวลา   (ระบุเวลาที่แนนอน แตไมเกิน 5 ป) โดย 

(ระบุวิธีเก็บวาจะเชื่อมโยงถึงขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัยหรือไมอยางไร สถานที่เก็บและผูเขาถึงตัวอยาง 

โครงการวิจัยที่จะศึกษาในอนาคตตองเกี่ยวของกับโครงการวิจัยหลักที่ไดรับการรับรอง เชน ศึกษายีนที่เกี่ยวของกับ

การดูดซึม ยอยสลาย ยา หรือสารตัวการที่ทำการศึกษาในโครงการหลัก และกอนทำวิจัยจะตองเสนอโครงรางการ

วิจยัใหคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถีรับรองกอนจึงจะดำเนนิการได 

20.  คาตอบแทนท่ีจะไดรับ   

แจกแจงเรื่องคาตอบแทนการเขารวมโครงการวิจัย โดยใหระบุรายละเอียดของคาตอบแทนเบ็ดเสร็จใน

แตละครั้งท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยมาพบนักวิจัย การระบุคาตอบแทนตองไมมากจนเปนเหตุจูงใจใหเขารวม

โครงการวิจัย เชน เปนคาเดินทางเพ่ือมาตามนัด จำนวน 2,000 บาท เปนตน 
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หากไมมีคาตอบแทน ใหระบุวา “การเขารวมโครงการวิจัยนี ้ไมมีคาตอบแทนจากการเขาร วม

โครงการวิจัย” 

 

21. คาใชจายในการเขารวมโครงการวิจยั (ถามี) 

 เชน คาใชจายในการตรวจท่ีตองรับผิดชอบเอง ชี้แจงรายละเอียดคาใชจายท่ีคาดวาผูเขารวมโครงการวิจัย

ตองรับผิดชอบเอง (ถามี)  

 โปรดระบุผูรับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุการณไมถึงประสงค หรือมีส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวม

โครงการวิจัย  

ตัวอยางเชน จะมีการดำเนินการดวยความพยายามทุกวิถีทาง เพ่ือปองกันการบาดเจ็บในระหวางท่ีทานเขา

รวมในการศึกษาวิจัย อยางไรก็ตาม อาจจะเปนไปไดท่ีทานจะเกิดภาวะแทรกซอนหรือการบาดเจ็บ อันเปนผลมาจาก

การเขารวมในการศึกษาวิจัย หากกรณีดังกลาวเกิดข้ึน  (ระบุชื่อผูรับผิดชอบ คือ คณะผูวิจัยฯ หรือ บริษัทประกัน ) 

จะเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาล รวมท้ังคาชดเชยอยางสมเหตุสมผล  อยางไรก็ตาม สิ่งนี้ไมไดปองกันทานจาก

การดำเนินการทางกฎหมาย กับแพทยผูวิจัยหรือสถาบันท่ีเก่ียวของในการศึกษาวิจัย เปนตน 

 

22. สิทธิ์ของผูเขารวมในโครงการวิจัย ในฐานะท่ีทานเปนผูเขารวมในโครงการวิจัย ทานจะมีสิทธิ์ดังตอไปนี้ 

1.  ทานจะไดรับทราบถึงลักษณะและวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ 

2. ทานจะไดรับการอธิบายเก่ียวกับระเบียบวิธีการของการวิจัยทางการแพทย รวมท้ังยาและอุปกรณท่ี

ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

3.  ทานจะไดรับการอธิบายถึงความเสี่ยงและความไมสบายท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

4.  ทานจะไดรับการอธิบายถึงประโยชนท่ีทานอาจจะไดรับจากการวิจัย 

5.  ทานจะไดรับการเปดเผยถึงทางเลือกในการรักษาดวยวิธีอื ่น ยา หรืออุปกรณซึ ่งมีผลดีตอทาน

รวมท้ังประโยชนและความเสี่ยงท่ีทานอาจไดรับ 

6.  ทานจะไดรับทราบแนวทางในการรักษา ในกรณีที ่พบโรคแทรกซอนภายหลังการเขารวมใน

โครงการวิจัย 

7. ทานจะมีโอกาสไดซักถามเก่ียวกับงานวิจัยหรือข้ันตอนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

8. ทานจะไดรับทราบวาการยินยอมเขารวมในโครงการวิจัยนี้ ทานสามารถขอถอนตัวจากโครงการ

เม่ือไรก็ได โดยผูเขารวมในโครงการวิจัยสามารถขอถอนตัวจากโครงการโดยไมไดรับผลกระทบใด ๆ ท้ังสิ้น 

9. ทานจะไดรับเอกสารขอมูลคำอธิบายสำหรับผูเขารวมในโครงการวิจัยและสำเนาเอกสารใบยินยอม

ท่ีมีท้ังลายเซ็นและวันท่ี 
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10. ทานมีสิทธิ์ในการตัดสินใจวาจะเขารวมในโครงการวิจัยหรือไมก็ได โดยปราศจากการใชอิทธิพล

บังคับขมขู หรือการหลอกลวง 

11. หากมีขอมูลใหม ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัย ผูวิจัยจะตองแจงใหผูเขารวมโครงการวิจัยทราบดวย 

(เฉพาะการวิจัยเก่ียวกับยา) 
 

ระบุ สถานบันท่ีผานการรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในคนมากอนหนานี้ (ถามี) 

โครงการนี้ไดรับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี 

กรณีท่ีผูเขารวมโครงการวิจัยตองการรองเรียน หรือไดรับการปฏิบัติไมถูกตองจากการเขารวมโครงการวิจัย หรือหาก

ทานมีขอสงสัยเกี ่ยวกับสิทธิของทานกอน หรือระหวางเขารวมโครงการ ทานสามารถติดตอไดที ่ สำนักงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 

0 2206 2900  ตอ 60131  ในเวลาราชการ 

 

              หากทานมีขอสงสัยหรือมีอาการขางเคียงเกิดข้ึนในระหวางเขารวมโครงการวิจัย ทานสามารถสอบถาม 

ไดท่ี 

 

1. ชื่อผูวิจัยหลัก ................................................................ โทรศัพท........................อีเมล................................. 

2. ชื่อผูรวมวิจยั  ...............................................................   โทรศัพท........................อีเมล.................................  
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 ทำท่ี ………………………….…….………. 

      วันท่ี …………………………….………………………………. 

 

 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) …………………………………………….…….………… อาย ุ……..……… ป 

อยูบานเลขท่ี ……. ถนน ……….………… แขวง/ตำบล ……………… เขต/อำเภอ ……….…… จังหวัด ………..……… 

ขอทำหนังสือนี้ใหไวตอหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา 

 ขอ 1 ขาพเจาไดรับทราบโครงการวิจัยของ (หัวหนาโครงการและคณะ) ………………………………………...… 

โครงการวิจัยเรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ขอ 2 ขาพเจายินยอมเขารวมโครงการวิจัยนี้ดวยความสมัครใจ โดยมิไดมีการบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวงแต

ประการใด และพรอมจะใหความรวมมือในการวิจัย 

 ขอ 3 ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพความ

ปลอดภัย อาการหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยโดยละเอียดแลวจากเอกสารการ

วิจัยท่ีแนบทายหนังสือใหความยินยอมนี้ 

          ขอ 4 ขาพเจาไดรับการรับรองจากผูวิจัยวา จะเก็บขอมูลสวนตัวของขาพเจาเปนความลับ จะเปดเผยเฉพาะ

ผลสรุปการวิจัยเทานั้น 

 ขอ 5 ขาพเจาไดรับทราบจากผูวิจัยแลววาหากมีอันตรายใดๆ ในระหวางการวิจัยหรือภายหลังการวิจัยอัน

พิสูจนไดจากผูเชี่ยวชาญของสถาบันท่ีควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ไดวาเกิดข้ึนจากการวิจัยดังกลาว ขาพเจาจะไดรับการดูแล

และคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากผูวิจัยและ/หรือผูสนับสนุนการวิจัย และจะไดรับคาชดเชยรายไดที่สูญเสียไป

ในระหวางการรักษาพยาบาลดังกลาวตามมาตรฐานคาแรงข้ันต่ำตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิไดรับคาทดแทนความ

พิการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยตามมาตรฐานคาแรงขั้นต่ำตามกฎหมายและในกรณีที่ขาพเจาไดรับอันตรายจากการ

วิจัยถึงแกความตาย ทายาทของขาพเจามีสิทธิไดรับคาชดเชยและคาทดแทนดังกลาวจากผูวิจัยและ/หรือผูสนับสนุน

การวิจัยแทนตัวขาพเจา 

 ขอ 6 ขาพเจาไดรับทราบแลววา ขาพเจามีสิทธิจะบอกเลิกการรวมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได และการบอก

เลิกการรวมโครงการวิจัยจะไมมีผลกระทบตอการรักษาและบรรดาคาใชจาย คาชดเชยและคาทดแทนตาม ขอ 5 ทุก

ประการ 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-06/03 

เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  

(Informed Consent Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 101 จาก 109 

 

        

ขาพเจาไดรับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัยที่ขาพเจาไดลงนาม และวันที่ พรอม

ดวยเอกสารขอมูลสำหรับผูเขารวมโครงการวิจัยแลว  

 
 

ขาพเจาไดอานขอมูลขางตนอยางละเอียดแลวและมี

โอกาสซักถามขอสงสัยตาง ๆ จนเปนท่ีพอใจแลว 

ขาพเจาสมัครใจท่ีจะเขารวมโครงการวิจัยนี้ 

 

ขาพเจายืนยันวา ผูเขารวมโครงการวิจัยไดรับโอกาสใน

การซักถามและทุกขอสงสัยไดรับการอธิบายอยาง

ถูกตองชัดเจนแลว ผูเขารวมโครงการวิจัยลงนามลงใน

เอกสารแสดงความยินยอมดวยความเต็มใจ 

ลงชื่อ……………………………………………ผูเขารวมโครงการ ลงชื่อ……………………………………………ผูขอความยินยอม 

 (…………………………………………...………)  (…………………………………………...………) 

วันท่ี ………………………………………… วันท่ี ………………………………………… 

วัน / เดือน / ป วัน / เดือน / ป 

ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน 

    (………………………………..............……………)     (………………………………..............……………) 

วันท่ี ………………………………..............…………… วันท่ี ………………………………..............…………… 

วัน / เดือน / ป วัน / เดือน / ป 

สวนเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (โดยหัวขอตอไปนี้ ใหนักวิจัยเลือกเฉพาะหัวขอท่ีตรงกับโครงการวิจัยของทาน) 

ขาพเจา     ยินยอม      ไมยินยอม  

2 ใหเก็บตัวอยางชีวภาพท่ีเหลือไวเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

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

ขาพเจา    อนุญาต   ไมอนุญาต 

3 ใหเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท และบันทึกเสียง 

4 ใหเก็บขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยมีจดหมายนำ และขอชี้แจงขอมูลโครงรางการวิจัย  

พรอมกับไดแนบซองจดหมายเพ่ือการสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย 

………………………………………………………………… ลงนามผูใหความยินยอม 

(………………………………………………….……………) ชื่อผูยินยอมตัวบรรจง 

วันท่ี……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 
 

สวนเพ่ิมเติมนี้ ผูเขารวมโครงการวิจัยอาจยินยอม หรือไมยินยอมเขารวมวิจัยในสวนเพ่ิมเติมนี้ ของโครงการ

ดังกลาว 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-07/03 

เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัย 

สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ป (Informed Assent Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 102 จาก 109 

 

        

วันใหคำยินยอม วันท่ี………… เดือน…………………………… พ.ศ. …………… 
 

  ชื่อ - สกุล……….……………………………………………………………………………….…… อาย…ุ……….………….. ป 

ท่ีอยู ……………………………………………………………………………………………………………………………...………….……. 

  หนูไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการวิจัยเรื่อง………………………………………………...……………..………………… 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

ตลอดจนวิธีและข้ันตอนในการศึกษา………………………………………………..………………………………………………..….. 

………………………………………………..………………………………………………..………………………………….…………………… 

  หนูมีสิทธิท่ีเขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจ หรือจะปฏิเสธไมเขารวมการวิจัยนี้ แมวาผูปกครองจะให

เขารวมการวิจัยนี้ก็ตาม และหากเขารวมการวิจัยนี้หนูมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเขารวมในการวิจัยเม่ือใดก็ได ซ่ึง

การบอกเลิกการเขารวมวิจัยนี้จะไมมีผลตอการรักษาพยาบาลท่ีหนูท่ีจะไดรับตอไป  

  ผูวิจัยรับรองกับหนูวาจะเก็บขอมูลเฉพาะเก่ียวกับตัวหนูเปนความลับ และจะเปดเผยในรูปแบบท่ีเปน

การสรุปผลการวิจัยหรือการเปดเผยขอมูลตอผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนและกำกับการดูแลการวิจัย 

และหากเกิดอันตรายใดๆ จากการวิจัยดังกลาว หนูจะไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

  หนูสามารถติดตอกับผูวิจัยไดท่ี………………………………………………..…………………………………….………..… 

ท่ีอยู………………………………………………..……………………………………… โทรศัพทมือถือ…………………………………… 

โดยสามารถติดตอไดสะดวก 24 ชัว่โมง และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0 2354 8108-37 ตอ 2803  

  หนูทราบและเขาใจรายละเอียดในหนังสือยนิยอมแลว 

 

 
 

 หนูตกลงเขารวมในการวิจัยนี้ 

 
 

 หนูไมตกลงเขารวมในการวิจัยนี้ 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-07/03 

เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัย 

สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ป (Informed Assent Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 103 จาก 109 

 

        

หนูไดอานขอความขางตนกระท่ังมีความเขาใจดีทุกเรื่องแลว และยินดีเขารวมการวิจัยดวยความเต็มใจ  

หนูจึงไดลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมนี้ 

 
 

 

………………………………………………………………… ลงนามอาสาสมัครเด็กอายุ 7 - 12 ป 

(………………………………………………………………) ชื่ออาสาสมัครเด็กตัวบรรจง 

วันท่ี……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 

 

………………………………………………………………… ลงนามผูแทนโดยชอบธรรมผูใหความยินยอม 

(………………………………………………………………) ชือ่ผูแทนโดยชอบธรรมตัวบรรจง 

วันท่ี……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 

 

  ขาพเจาไดอธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตราย หรืออาการไมพึงประสงคหรือ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการวิจัย หรือจากยาท่ีใช รวมท้ังประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนจากการวิจัยอยางละเอียดให

ผูเขารวมในโครงการวิจัยตามนามขางตนไดทราบและมีความเขาใจดีแลว พรอมลงนามลงในเอกสารแสดง

ความยินยอมดวยความเต็มใจ 

 ………………………………………………… ลงนามผูทำวิจัย 

 (………………………………………………) ชื่อผูทำวิจัย ตัวบรรจง 

 วันท่ี……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 
 

………………………………………………… ลงนามพยาน ………………………………………………… ลงนามพยาน 

(………………………………………………) ชื่อพยาน ตัวบรรจง (………………………………………………) ชื่อพยาน ตัวบรรจง 

วันท่ี……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… วันท่ี……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-08/03 

เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  

สำหรับผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง  

(Informed Consent Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 104 จาก 109 

 

        

ทำท่ี ………………………….…….………. 

      วันท่ี …………………………….………………………………. 

 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………….…… อาย ุ……………… ป 

อยูบานเลขท่ี ……. ถนน …………………. แขวง/ตำบล ……………… เขต/อำเภอ …….……… จังหวัด ………..……… 

เปนบิดา / มารดา / ผูปกครองของ (ด.ญ. / ด.ช. / นางสาว / นาย) ………………………………… อายุ ............... ป ไดรับ

ฟงคำอธิบายจาก …………………………….…………… (ชื่อผูชี้แจงขอมูล) ขอทำหนังสือนี้ใหไวตอหัวหนาโครงการวิจัยเพ่ือ

เปนหลักฐานแสดงวา 
 

 ขอ 1 ขาพเจาไดรับทราบโครงการวิจัยของ (หัวหนาโครงการและคณะ) ………………………………………… 

โครงการวิจัยเรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอ 2 ขาพเจายินยอมใหบุคคลในปกครองของขาพเจา เขารวมโครงการวิจัยนี้ดวยความสมัครใจ โดยมิไดมี

การบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวงแตประการใด และพรอมจะใหความรวมมือในการวิจัย 

 ขอ 3 ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพความ

ปลอดภัย  อาการหรืออันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยโดยละเอียดแลวจากเอกสารการ

วิจัยท่ีแนบทายหนังสือใหความยินยอมนี้ 

 ขอ 4 ขาพเจาไดรับการรับรองจากผูวิจัยวา จะเก็บขอมูลสวนตัวของบุคคลในปกครองของขาพเจาเปน

ความลับ จะเปดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัยเทานั้น 

 ขอ 5 ขาพเจาไดรับทราบจากผูวิจัยแลววาหากมีอันตรายใดๆ ในระหวางการวิจัยหรือภายหลังการวิจัยอัน

พิสูจนไดจากผูเชี่ยวชาญของสถาบันที่ควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ไดวาเกิดขึ้นจากการวิจัยดังกลาว บุคคลในปกครองของ

ขาพเจาจะไดรับการดูแลและคาใชจายในการรักษาพยาบาลจากผูวิจัยและ/หรือผูสนับสนุนการวิจัย และจะไดรับ

คาชดเชยรายไดที่สูญเสียไปในระหวางการรักษาพยาบาลดังกลาวตามมาตรฐานคาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย ตลอดจน

มีสิทธิไดรับคาทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจัยตามมาตรฐานคาแรงข้ันต่ำตามกฎหมายและในกรณีท่ี

บุคคลในปกครองของขาพเจาไดรับอันตรายจากการวิจัยถึงแกความตาย ขาพเจามีสิทธิไดรับคาชดเชยและคาทดแทน

ดังกลาวจากผูวิจัยและ/หรือผูสนบัสนุนการวิจัยแทนบคุคลในปกครองของขาพเจา 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-08/03 

เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  

สำหรับผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง  

(Informed Consent Form) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 105 จาก 109 

 

        

 ขอ 6 ขาพเจาไดรับทราบแลววา ขาพเจามีสิทธิจะบอกเลิกการรวมโครงการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได และการบอก

เลิกการรวมโครงการวิจัยจะไมมีผลกระทบตอการรักษาและบรรดาคาใชจาย คาชดเชยและคาทดแทนตามขอ 5 ทุก

ประการ 

 ขอ 7 บุคคลในปกครองของขาพเจาเปนเด็กอายุ ...... ป ไดรับการอธิบายดวยวาจาจากผูวิจัย ใหทราบถึงสิ่ง

ท่ีจะปฏิบัติตอเด็กในระหวางการวิจัย (มีขอนี้เฉพาะกรณีท่ีผูเขารวมการวิจัยเปนเด็กอายุนอยกวา 7 ป) 

  ขาพเจาไดรับสำเนาเอกสารแสดงความยินยอมเขารวมในโครงการวิจัยที่ขาพเจาไดลงนาม และวันที่ พรอม

ดวยเอกสารขอมูลสำหรับผูเขารวมโครงการวิจัยแลว  

 

 
 

สวนเพ่ิมเติมโครงการวิจัย (โดยหัวขอตอไปนี้ ใหนักวิจัยเลือกเฉพาะหัวขอท่ีตรงกับโครงการวิจัยของทาน) 

ขาพเจา     ยินยอม      ไมยินยอม  

5 ใหเก็บตัวอยางชีวภาพท่ีเหลือไวเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

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

ขาพเจา    อนุญาต   ไมอนุญาต 

6 ใหเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท และบันทึกเสียง 

7 ใหเก็บขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย โดยมีจดหมายนำ และขอชี้แจงขอมูลโครงรางการวิจัย  

พรอมกับไดแนบซองจดหมายเพ่ือการสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย 

ของ  ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว ................................................................................ 

ไวเพ่ือการวิจัยในอนาคต 

………………………………………………………………… ลงนามผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

(………………………………………………………………) ชื่อผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง ตัวบรรจง 

ความสัมพันธของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง กับผูเขารวมการวิจัย เปน..................................... 

วันท่ี……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 
 

สวนเพ่ิมเติมนี้ อาสาสมัครอาจยินยอม หรือไมยินยอมเขารวมวิจัยในสวนเพ่ิมเติมนี้ของโครงการ 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-08/03 

เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  

สำหรับผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง  

(Informed Consent Form) 
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เอกสารแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 

ขาพเจาไดอานขอความขางตน และมีความเขาใจดีทุกประการแลว ยินดีให  

ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................. 

เขารวมในการวิจัยดวยความเต็มใจ จึงไดลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม 
 
 

………………………………………………………………… ลงนามผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

(………………………………………………………………) ชื่อผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง ตัวบรรจง 

            มีความสัมพันธเปน............................................... กับผูเขารวมการวิจยั 

วันท่ี……………. เดือน………………………… พ.ศ. .................. 

 

 

ขาพเจายืนยันวา ผูเขารวมโครงการวิจัยไดรับโอกาสในการซักถามและทุกขอสงสัยไดรับการอธิบายอยางถูกตอง

ชัดเจนแลว ผูเขารวมโครงการวิจัยลงนามลงในเอกสารแสดงความยินยอมดวยความเต็มใจ 

 

 

             ลงชื่อ..................................................................ผูขอความยินยอม 

(.................................................................) 

วันท่ี........................................................... 

วัน / เดือน / ป 

 

 

 

 

ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน ลงชื่อ………………………………..............……………พยาน 

    (………………………………..............……………)     (………………………………..............……………) 

วันท่ี ………………………………..............…………… วันท่ี ………………………………..............…………… 

วัน / เดือน / ป วัน / เดือน / ป 



 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital 
A03-09/03 

เอกสารแสดงความยินยอมโดยสมัครใจเพ่ือรายงาน  

Case Report/ Case Series 

(Informed Consent Form for Case Report/ Case Series) 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 107 จาก 109 

 

        

การรายงาน Case Report/ Case Series เรื่อง................................................................................................... 
 

วันท่ีใหความยินยอม วันท่ี............ เดือน............................ พ.ศ. ............... 
 

ทานไดรับเชิญในการใหขอมูลเพ่ือรายงานกรณีศึกษานี้ เนื่องจากทาน..................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 (บอกคุณสมบัติของอาสาสมัครท่ีเหมาะสมท่ีจะทำการรายงาน) และการรายงานนี้จัดทำข้ึนเพ่ือ............................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 (บอกวัตถุประสงคดวยภาษาท่ีบุคคลท่ัวไปท่ีไมใชบุคลากรทางการแพทยสามารถเขาใจงาย ไมใชภาษาอังกฤษอยาง
เดียว โดยขอใหแปลหรือเขียนทับศัพทและใสคำภาษาอังกฤษในวงเล็บ) ซ่ึงจะมีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับคือ
........................................................................................................................................................... 
โดยจะมีผูใหขอมูลในการรายงานกรณีศึกษานี้ จำนวน..............ราย   
 การรายงานกรณีศึกษานี้ อาจมีการนำขอมูลไปเผยแพรทางดานวิชาการ ผานทางรายงานวิชาการ วารสาร
ดานการแพทย การนำเสนอในการประชุมตางๆ เว็บไซต สื่อวิชาการอ่ืนๆ ฯลฯ ซ่ึงกอนท่ีลงนามในเอกสารแสดงความ
ยินยอมใหทำการรายงานนี้ ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผูวิจัย ถึงวัตถุประสงคของการรายงาน วิธีการรายงาน หรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานกรณีศึกษา รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการรายงานอยางละเอียด และ
เขาใจดีแลว 
 โดยผูรายงานรับรองวาจะตอบคำถามตางๆ ท่ีขาพเจาสงสัย ดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน จนขาพเจา
พอใจ 
 ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเก่ียวกับตัวขาพเจาเปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะขอมูลท่ีเปนประโยชน
ทางวิชาการ กรณีมีการนำเสนอรูปภาพไดมีการปดบังใบหนา/ขอมูลที่ชี้เฉพาะซึ่งระบุถึงตัวบุคคลได และรายงานใน
เชิงวิชาการภาพรวมเทานั้น 
 ผู วิจัยไดรับรองวาการยินยอมหรือไมยินยอมใหรายงานกรณีศึกษา จะไมมีผลกระทบตอการรักษาของ
ขาพเจา ขาพเจายังคงไดรับการรักษาตามมาตรฐานของโรงพยาบาลตามปกติโดยบุคคลที ่รับผิดชอบเรื ่องนี้ 
คือ…………………………………………………………………………………(ผูวิจัย และ เบอรโทรศัพท) 
 

 ขาพเจาไดอานขอความขางตนและมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมนี้ดวย
ความเต็มใจ 

  ขอแสดงเจตนายินยอมเขารวม   ขอแสดงเจตนาไมยินยอมเขารวม 
 

ลงนาม...........................................................ผูยินยอม 
(..........................................................) 

วันท่ี................................................................. 
 

ลงนาม......................................................ผูขอความยินยอม 
(......................................................) 

วันท่ี................................................................. 

ลงนาม...........................................................พยาน 
(..........................................................) 

วันท่ี................................................................. 

ลงนาม...........................................................พยาน 
(..........................................................) 

วันท่ี................................................................. 
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เอกสารช้ีแจงกรณีไมสามารถขอความยินยอมจากผูปวยในการ

รายงาน Case Report/Case Series 

เร่ิมใช  11 ต.ค. 2564 

หนา 108 จาก 109 

 

        

การรายงาน Case Report/ Case series เรื่อง ........................................................................................................... 

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

  ดวยขาพเจา ................................................................ ตำแหนง ...........................................................  

กลุมงาน................................................................................................................................. โรงพยาบาลราชวิถี  

มีความประสงคท่ีจะรายงานกรณีศึกษา เรื่อง ................................................................................................................ 

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

โดยขอมูลท่ีทำการรายงานเปนของผูปวยท่ีมีลักษณะคือ................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

การรายงานนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ.................................................................................................................................... 

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

ซ่ึงจะมีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการรายงานดังกลาวคือ ..................................................................................... 

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

โดยจะมีการรายงานกรณีศึกษานี้ จำนวน..............ราย   

  การรายงานกรณีศึกษา อาจมีการนำขอมูลไปเผยแพรทางดานวิชาการ ผานทางรายงานวิชาการ วารสาร

ดานการแพทย การนำเสนอในการประชุมตางๆ เว็บไซต สื่อวิชาการอ่ืนๆ ฯลฯ 

ผูวิจัยขอรับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัยโดยขอยกเวนเอกสารแสดงความยินยอมจากผูปวยในการ

รายงานกรณีศึกษาเนื่องจากไมสามารถติดตามผูปวยเพ่ือขอคำยินยอมได โดยมีเหตุผล คือ ........................................ 

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

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

ผูวิจัยไดรับรองวาจะเก็บขอมูลท่ีบงชี้ถึงตัวบุคคลของผูปวยท่ีใชรายงานเปนความลับ จะเปดเผยเฉพาะขอมูล

ที่เปนประโยชนทางวิชาการ ในกรณีมีการนำเสนอรูปภาพไดมีการปดบังใบหนา/ขอมูลที่ชี้เฉพาะซึ่งระบุถึงตัวบุคคล 

การรายงานจะรายงานและนำเสนอในเชิงวิชาการเทานั้น 
  
 

ลงนาม………………………………………………… ผูทำวิจัย/ผูรายงาน 

  (………………………………………………) 

  วันท่ี……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 

 

 

ลงนาม………………………………………………… หวัหนากลุมงาน/ฝาย 

  (………………………………………………) 

 วันท่ี……… เดือน……….........… พ.ศ. ………… 
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วันที่………… เดือน…………………………… พ.ศ. …………… 

หมายเลขโครงการวิจัย……….............……………………… 

โครงการวิจัยเร่ือง  

(ภาษาไทย)  …………….............…………………………………………………..………………………………………………..………………… 

 ……………………………………………..………………………………………………..………………………………….………………..………….… 

 (ภาษาอังกฤษ) ……………….............……………………………………………..………………………………………………………….……… 

……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….……….… 

ขอยกเวนการขอความยินยอมจากผูเขารวมโครงการการวิจัย เนื่องจาก 

……………………………………………..………………………………………………..……………………………………………………….……….… 

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………………….……….… 

 

ลงนาม…………………………………………………………………  

(………………………………………………………………) 

ผูวิจัย 

วันที่………. เดือน………………… พ.ศ. ............... 

 

ผลการพิจารณาของประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

 1) เห็นควรยกเวนการขอความยนิยอม เนื่องจาก 

 การขอความยินยอมเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ (Research would not be feasible or practicable to 

carry out without the waiver) 

 การวิจัยมีคุณประโยชนตอสังคม (The research has important social value) 

 การวิจัยมีความเสี่ยงไมเกินกวาความเสี่ยงเล็กนอย (The research poses no more than minimal 

risks to participants) 

 2) ไมเห็นควรยกเวนการขอความยินยอม  

 

 

ลงนาม…………………………………………………………………  

(………………………………………………………………) 

    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

วันที่………. เดือน………………… พ.ศ. ........... 
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