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คําชี้แจงสําหรับนักวิจัย
---------------------------------------------------------------------------------------------------นักวิจัยที่ประสงคเสนอขอรับทุนสนับสนุนในภายใตแผนงานสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ ประจําป
งบประมาณ 2561 กลุมเรื่องการแพทยและสาธารณสุข และ กลุมเรื่องวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ
ตองดําเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
1. มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยและเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้
2. จั ด ทํ า แบบเสนอโครงการวิ จั ย ตามแบบฟอร ม คอบช. 1ช หรื อ แบบ
คอบช. 1ย-1ด
3. จัดทําแบบฟอรม Protocol (ดังเอกสารหนา 13)
4. บันทึกไฟลเอกสารที่เกี่ยวของทัง้ หมดลงในแผน CD จํานวน 2 ชุด
5. ลงทะเบียนเพื่อสงขอเสนอการวิจัยที่เว็บไซต www.nrms.go.th
6. จัดสงเอกสารทั้งหมดมายัง สวรส. จํานวน 10 ชุด โดยเอกสารตองสงถึง
สวรส. ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น.
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ชั้น 4 อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท 14 ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
กลุมเรื่อง..................................................................................
ทั้งนี้ สวรส. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักวิจัยที่ดําเนินการครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดเทานั้น
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กรอบการวิจัยกลุมเรื่องการแพทยและสาธารณสุข
---------------------------------------------------------------------------------------------------1. สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
ความทาทาย
เด็กและเยาวชน ชวงระหวางอายุ 6 – 25 ป เปนกลุมประชากรที่เปน
อนาคตของประเทศ เด็กและวัยรุนที่เติบโตโดยมีพัฒนาการดานจิตใจและอารมณที่
เหมาะสมจะสามารถกาวเปนผูใหญที่มีความสามารถและทักษะเผชิญกับปญหาที่ดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและเปนกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม ดวยภาวะ
สังคมไทยปจจุบันทีม่ ีปจจัยหลายดานทัง้ ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี
ครอบครัว ชุมชน เพื่อนในวัยเดียวกัน ลวนสงผลตอการพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กและ
เยาวชนไทย
ตั ว อย า งป ญ หาที เ่ กิ ด ขึ ้น เช น การตั ้ง ครรภ ไ ม พ ร อ ม โรคติ ด เชื ้อ ทาง
เพศสัมพันธ การใชความรุนแรง ปญหาการใชสารเสพติด และแอลกฮอล ติดเกมส มี
ความสามารถในการควบคุมอารมณและการจัดการตนเองต่ํา เปนตน พฤติกรรม
เหลานี้ อาจถูกมองขามไดงาย และมักคิดวา เมื่อโตเต็มที่แลวพฤติกรรมตางๆเหลานี้ก็
จะหายไปหรือมีนอยลง แตพบบอยมากวาหากไมไดรับการปองกัน ปรับเปลีย่ น แกไข
พฤติกรรมดังกลาว ป ญหาด า นพฤติ กรรมก็ จ ะยิ ่งมี ความรุน แรงมากขึ้น การแกไข
ปญหายิ่งจะมีความซับซอนและใชเวลานาน
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ไดวิจัยและระบุปญหา
สุขภาพทางจิ ต ทีม่ ี ความสํ าคั ญ ลํา ดับ ต นๆ ของเด็กและวัย รุนไทย ไดแก สมาธิ สั้น
บกพรองทางการเรียนรู การใชสารเสพติด และภาวะติดเกม กรณีโรคสมาธิสั้น การ
บกพรองทางการเรียนรู และออทิซึม เปนกลุมโรคทางจิตเวช สงผลตอพัฒนาการและ
การเรียนรู หากไมไดรับการวินิจฉัยและดูแลอยางถูกตอง จะสงผลตอพฤติกรรม การ
เขาสังคม และการใชชีวิต ผลสํารวจพบเด็กประถมไทย ประมาณรอยละ 5 มีอาการ
สมาธิสั้น อาการบกพรองทางการเรียนรูพบประมาณรอยละ 6-10 ของเด็กชวงอายุ
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6-12 ป และโรคออทิซึ่มในเด็กอายุต่ํากวา12 ป พบประมาณ 7 คนตอ 10,000 คนที่
เปนผูปวยนอก
ปญหาการติดสารเสพติด เปนปญหาที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนอยาง
มาก ทัง้ การใชสารเสพติดประเภทที่ถูกกฎหมายอยาง บุหรี่-เหลา และสารเสพติดที่
ผิดกฎหมาย เชน กัญชา ยาบา เฮโรอีน ฯลฯ จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติพบวา อายุนอยที่สุดเริ่มสูบบุหรี่ คือ11 ป และพบวาผูส ูบบุหรีอ่ ายุ 15 ปขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นประมาณ 6 แสนคนตอป นอกจากนี้ ยังพบการเสพสารเสพติดในเด็ก โดย
เด็กอายุต่ําสุดเริ่มเสพเมื่ออายุ 7 ป ซึ่งถาหากรวมกันปองกันมิใหเกิดเด็กและเยาวชน
ผูเสพหนาใหม จะสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได 80,000 – 160,000 บาท
ตอคน
ปญหาติดเกมส คือ การเลนเกมสที่ใชคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือแทบ
เล็ต เลนเกมสเปนเวลานาน เบียดบังเวลาที่จะตองทํากิจกรรมอื่นๆในชีวิตที่สําคัญ
กวา เกิดพฤติ กรรมไมรูจักแบงเวลา ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
เด็กไทยอายุ 6-14 ป รอยละ 97 เปอรเซ็นต ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตอยาง
น อ ย 1-4 วั น ต อ สั ป ดาห นอกจากนั ้น การติ ด เกมส ที ่มี ค วามรุ น แรง จะส ง ผลต อ
พฤติกรรมที่แสดงออกมีความกาวราว มีแนวโนมใชความรุนแรงกับผูอื่น
มีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวาการสงเสริม ปองกันดวย แกไขดวยมาตรการ
ตางๆ ที่มีประสิทธิผล เพื่อเปาหมายสุขภาวะที่ดีในกลุม เด็กและวัยรุน จะชวยควบคุม
และลดปจ จัย เสี่ย งต างๆได และยังมีป ระสิทธิผลตอการสรางพฤติกรรมระยะยาว
ใหแกประชากรกลุมนี้ในอนาคต ซึ่งสําคัญอยางมากตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ สิ่งที่จับตองไดชัดเจน
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ความตองการ
1. ความรู หรือขอมูลดานระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่ทันสมัย และมีความ
เปนไปไดที่จะพัฒนาตอยอดเพื่อการนําไปใชพัฒนาระบบการใหบริการ
สุขภาพจิตแกเด็กและวัยรุน หรือนําไปใชพัฒนานโยบาย
2. เทคโนโลยี หรือเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนที่มี
ประสิทธิผล ตนทุนไมสูง ใชโดยผูใหบริการสุขภาพ ผูปกครอง ผูดูแล
ครู หรือใชในชุมชน มีความเปนไปไดสูงที่จะนําไปขยายผลการนําไปใช
หรือสามารถนําใชในระดับนโยบาย
3. มาตรการ หรือวิธีการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูที่มีประสิทธิผลเพื่อ
การแกปญหาสุขภาพจิตในกลุมเด็กและวัยรุน (อายุ 6 – 25 ป) หรือใน
กลุมที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
4. มาตรการ หรือวิธีการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูที่มีประสิทธิผลเพื่อ
การแกปญหาสุขภาพจิตในกลุมเด็กและวัยรุน (อายุ 6 – 25 ป) โดยมี
ความเปนไปไดที่จะนําไปใชปฏิบัติ และมีความคุมคาที่จะกําหนดเปน
นโยบาย
เงื่อนไขสําคัญ
1. มาตรการหรือวิธีการที่ไดตองวิจัยโดยใชฐานการใชความรูมากกวาหนึ่ง
สาขาประกอบกัน เชน ชีววิทยา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร แพทย
ศาสตร สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ระบาดวิทยา เศรษฐกิจ และสังคม
โดยอาจเลือกที่จะศึกษาวิจัยใน setting ที่หลากหลาย เชน ครอบครัว,
โรงเรียน, ชุมชน, สถานบริการสุขภาพ, สถานพินิจ, Self-help group,
องคกรภาคประชาสังคม ตลอดจน Social enterprises เปนตน
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2. มาตรการหรือวิธีการที่วิจัย ตองชวยเพิ่มความสามารถในการดูแล
สุขภาพจิตของตนเองในกลุมเด็กหรือวัยรุนที่เปนกลุมเปาหมาย
3. วิธีการวิจัยตองมีกระบวนการที่เด็กหรือวัยรุนกลุมเปาหมาย ผูปกครอง
ผูดูแล หรือครู มีสวนรวมในการใหขอมูล และกําหนดรูปแบบมาตรการ
หรือวิธีการ
4. กลุมเด็กหรือวัยรุนเปาหมายในการวิจัยควรครอบคลุมความหลากหลาย
เชน ความแตกตางดานเศรษฐานะรายไดของครอบครัว ภูมิลําเนา
ลักษณะหรือประเภทของครอบครัว ความเจ็บปวยของเด็กหรือวัยรุน
ความพิการ เปนตน
5. การวัดประสิทธิผลของมาตรการตองประกอบดวยตัวชี้วัดทาง
สุขภาพจิตที่สอดคลองทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ/หรือตัวชี้วัด
ดานสังคม เศรษฐกิจ หรือตัวชี้วัดที่แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ํา
6. มาตรการหรือวิธีการที่ไดจากการวิจัยตองมีศักยภาพและมีขอมูลดาน
ปจจัย/เงื่อนไขสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ รวมทั้งเครื่องมือชวยการ
นําสูการปฏิบัติ ที่จะนําไปขยายผลการดําเนินงาน หรือนําไปสูการ
กําหนดนโยบาย
2. ลดการสูญเสียฟนในผูสูงอายุไทย
ความสําคัญ
การสูญเสียฟนในประชากรผูสูงอายุไทยมีผลตอความสามารถในการบดเคี้ยว
และคุณภาพชีวิตอยางมาก การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.
2555 พบวาปญหาหลักดานทันตสุขภาพของผูสูงอายุไทย คือ การสูญเสียฟน โดย
ผูส ูงอายุชวงอายุ 60 - 74 ป รอยละ 88.3 มีการสูญเสียฟนบางสวนและรอยละ 7.2
สูญเสียฟนทั้งปาก
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ขณะที่ รอยละ 43.3 มีฟนหลังสบกันอยางนอย 4 คูสบ ซึ่งเพียงพอตอการ
บดเคี้ยวได หรือมีจํานวนรอยละ 56.7 ทีม่ ีปญหาการบดเคี้ยว สาเหตุสําคัญของการ
สูญ เสี ย ฟ น คื อ โรคฟ น ผุ และโรคปริ ทั น ต แม ว า โรคฟ น ผุ แ ละปริ ทั น ต เป น โรคที ่
สามารถปองกันได แตอัตราการสูญเสียฟนในประชากรผูสูงอายุไทยก็ไมลดลง ขณะที่
ระบบบริการสุขภาพตองใชคาใชจายเพื่อการรักษา และใหฟนเทียม ซึ่งมีคาใชจายที่
สูงเพิ่มขึ ้น และไมเ ป นการคุม คา หากพิ จารณาในภาพรวมของการลงทุน เพื่องาน
สาธารณสุข
การพัฒนาสุขภาพชองปากเพื่อลดการสูญเสียฟนในผูสูงอายุ จําเปนตองทํา
ความเขาใจปจจัยดานตางๆ เชน ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง ระบบการ
คลังการใหบริการ กําลังคนดานทันตสุขภาพ สิ่งเหลานีจ้ ะชวยใหผูท ีเ่ กีย่ วของมีความ
เข า ใจกว า งขวาง และนํ า ไปใช ว างแผนและดํ า เนิ น การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ขณะเดียวกันการวิจัยจําเปนตองใชเทคโนโลยีการวิจัยใหมๆ เพือ่ จะไดนําผลไปใช
แกปญหาลดการสูญเสียฟนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความตองการ
1. วิธีการวิจัยแนวใหม หรือเปนวิธีวิจัยที่ประยุกตจากทฤษฏี / กรอบคิด
จากสาขาอื่นๆ ทีแ่ สดงใหเห็นวาสามารถแกไขปญหาการสูญเสียฟนใน
ผูสูงอายุไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวามาตรการหรือวิธีการเดิมๆ
2. มาตรการหรือวิธีการใหมทีม่ ีประสิทธิผล เพือ่ การสงเสริม ปองกันการ
สูญเสียฟนในผูสูงอายุและประชากรกลุมวัยกลางคน ที่มีความเปนไปได
ทีจ่ ะนําไปใชพัฒนาใหเกิดขึน้ ในหลากหลายบริบท หรือนําไปกําหนด
นโยบาย
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3. นวัตกรรมดานระบบบริการ กําลังคน การคลัง หรือการสนับสนุนทาง
การเงินที่จูงใจหรือสนับสนุนใหผูสูงอายุ ผูดูแล บุคลากรทันตสุขภาพ
สถานบริ ก ารรั ฐ และเอกชน องค ก รต า งๆทั ้ง รั ฐ และเอกชน ชุ ม ชน
จัดการใหมีมาตรการหรือวิธีการสงเสริมปองกันการสูญเสียฟนในกลุม
วัยกลางคนและผูสูงอายุ
4. นวัตกรรมดานระบบบริการที่สถานบริการสุขภาพชองปากเอกชนมีสวน
รวมใหบริการสุขภาพชองปากแกผูสูงอายุ
5. เทคโนโลยีใหมทีม่ ีประสิทธิภาพชวยในการวินิจฉัย ใหบริการสงเสริม
ปองกัน เพื่อลดการสูญเสียฟนในผูสูงอายุ หรือเพิม่ โอกาสเขาถึงบริการ
สงเสริมปองกัน
เงื่อนไขสําคัญ
1. เปนงานวิจัยที่ใชความรูสหสาขาในการแกปญหา
2. เปนงานวิจัยที่ใชวิธีการใหม หรือประยุกตจากทฤษฎี / กรอบคิดจาก
สาขาวิจัยอื่นๆ
3. มีสวนของการวิเคราะหความเปนไปไดของการนําไปขยายผลและการ
ยอมรับที่จะนําไปใชขยายผล หรือกําหนดเปนนโยบาย
4. มี ส ว นของการวิ เ คราะห ผ ลตอบแทนการลงทุ น (return
on
investment) เชน สามารถลดคาใชจายเพือ่ การรักษาและใสฟนเทียม
หรือมีผลการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรหากตองลงทุนใน
มาตรการ / วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัย
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กรอบการวิจัยกลุมเรื่องวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
---------------------------------------------------------------------------------------------------ในการพัฒนาอุตสาหกรรมดานเครื่องมือแพทยมีความจําเปนตองมีการวิจัย
และพั ฒ นาในแต ล ะขั ้น ตอนเพื ่อ ให ไ ด คุ ณ ภาพมาตรฐานที ่ผู บ ริ โ ภคจะต อ งได รั บ
ประโยชนและมีความปลอดภัยสูงสุด แตอยางไรก็ตามการวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือแพทยในประเทศไทยยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ เนื่องจากปญหาการ
วิจัยทีข่ าดความเขาใจถึงการวิเคราะหถึงความตองการตลาดและการประเมินผูใช
ปญหาการรับรองมาตรฐานเครือ่ งมือแพทยซึง่ เปนปจจัยเพิม่ ความเชือ่ มั่น ปญหา
ขาดหองปฏิ บั ติ การทดสอบมาตรฐานต า งๆเพื ่อให ได มาตรฐานตามหลั กวิช าการ
ปญหาขาดการวิจัยทางคลินิกเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความ
คุมคา และขาดการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสูการผลิตเชิงพาณิชย เปนตน
จากขอมูลของการสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐพบวาประเทศไทยมีงานวิจัย
พืน้ ฐาน และมีการวิจัยพัฒนา prototype ผลิตภัณฑทางการแพทยเปนจํานวนมาก
แตไมสามารถวิจัยตอยอดทางคลินิก (clinical trial) เพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพความ
ปลอดภัยใหมีคุณภาพมาตรฐานนําไปสูก ารใชจริงได เนือ่ งจากปญหาความยากและ
ซับซอนของกระบวนการวิจัย งบประมาณการลงทุนวิจัยสูงแตก็มีความเสี่ยงมากที่จะ
ไมสําเร็จ รวมทัง้ ขาดแพทยรวมดําเนินการวิจัย ดังนั้นการกําหนดกลไกการสงเสริม
การวิจัยทางคลินิกอยางครบวงจร ตั้งแตการวิจัยพัฒนา การทดสอบ และการผลิต
จะเปนกลไกหนึ่งเพือ่ ใหเกิดการนําวิจัยไปสูก ารใชประโยชนในระบบหรือเขาสูเชิง
พาณิชยได
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วัตถุประสงค
เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทางการแพทย ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีศักยภาพที่จะผลิตใชเองในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขา ลดภาระคา
ใช และเกิดการเขาถึงระบบบริการทางการแพทย โดยสงเสริมการวิจัยตอยอดจาก
การพัฒนาตนแบบสูการวิจัยทางคลินิก (Clinical trial) และการเพิ่มคุณภาพและ
ความสามารถในการผลิต
กรอบวิจัยวัสดุอุปกรณเครื่องมือแพทย
มุงเนนการวิจัยทางคลินิก (clinical trial) ในการวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือแพทยที่ผานมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีมาตรฐานการผลิตแลว เพื่อ
ทดสอบประสิทธิผลการใชงานในคน รวมทั้งการสรางประสิทธิภาพในเชิงระบบ
บริการ และเพิ่มความเหมาะสมกับผูใช
ในดานคุณภาพ ตองมีคุณภาพที่มีการยอมรับในระดับสากล สามารถสงเสริม
ใหมีการใชในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา ลดภาระคาใชจาย โดยเนนผลิตภัณฑที่
เปนความตองการของประเทศและมีมูลคาการนําเขาสูง มีปริมาณการใชจํานวนมาก
หรือเปนวัสดุอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ/ผูทุพพลภาพ เพื่อเตรียมพรอมรับสังคมสูงอายุ
ทั้งนี้งานวิจัยกลุมนี้ตองมีผลงานวิจัยเบื้องตน หรือมี prototype แลว เพื่อ
การทดสอบเชิงคลินิกในการตอยอดงานวิจัยใหเขาสูเชิงพาณิชยหรือระบบบริการได
และมีขอมูลการศึกษาระดับความพรอมของเทคโนโลยี และความเปนไดของการผลิต
ที่จะรองรับความตองการของตลาด
เงื่อนไขสําคัญ
ข อ เสนอโครงการเพื ่อ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในกลุ ม วั ส ดุ อุ ป กรณ
เครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ จําเปนตองแสดงขอมูลเพื่อประโยชนในการ
พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของคณะกรรมการ ดังนี้
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1. มีการวิเคราะหสิทธิบัตร (patent analysis) ที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหเกิดการ
ใช  เทคโนโลยีจ ากขอมูล สิทธิบัตรอยางถูกตอง ตลอดจนมีขอมูล การ
จั ด การสิ ท ธิ บั ต รร ว ม หรื อ การขออนุ ญ าตนํ า ผลงานที ่ไ ด รั บ การจด
สิทธิบัตรมาศึกษาวิจัยตอ
2. มี ผ ลการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ผ ลด า นเทคนิ ค ของเทคโนโลยี นั ้น และ
ตนทุน-ประสิทธิภาพ (cost-effectiveness) ของวิธี/เครื่องมือชนิด
นั้นๆ เปรียบเทียบกับวิธีหรือเครือ่ งมืออืน่ ๆ หรือทีใ่ ชอยูใ นปจจุบันหรือ
ที่นําเขา
3. มี ห ลั ก ฐานแสดงการรั บ รองคุ ณภาพ/มาตรฐานของเทคโนโลยีห รื อ
อุ ป กรณ นั ้น ๆ จากสถาบั น ที ่ไ ด รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากลหรื อ
เทียบเทา
4. มี ก ารวิ เ คราะห ค วามเป น ได ข องการดํ า เนิ น โครงการ (feasibility
study) และมีการทํา Market analysis เทียบเคียงกับเทคโนโลยีหรือ
ผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในตลาด
5. มีการแสดงการควบคุมคุณภาพ (มาตรฐาน)กระบวนการผลิตกรณีที่
ตองผลิต prototype จํานวนมากขึ้นเพื่อใชในการทดสอบทางคลินิก
6. มีการกําหนดประเด็นวิจัยและวางแผนการวิจัยรวมกับผูใชประโยชน
จากงานวิ จั ย หรือการร ว มมื อกั บ ผูป ระกอบการ หรือหนว ยงานผูใช
ประโยชน เพื่อใหเกิดการนํางานผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง
7. กรณี ที ่เ ป น การวิ จั ย ในคน ต อ งขออนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น วิ จั ย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
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แบบฟอรม Protocol
---------------------------------------------------------------------------------------------------คําแนะนํา :
1. แบบฟอรมฉบับนี้ใชประกอบการเสนอขอรับสนับสนุนทุนวิจัยในกลุมเรื่อง ดังนี้
 การแพทยและสาธารณสุข
 วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ
2. โปรดเติมขอมูลใหครบทุกขอ เพื่อเปนประโยชนในการพิจารณา
3. แบบฟอรมประกอบไปดวย 2 สวนหลัก
สวนที่ 1
ขอเสนอโครงการวิจัยของทานจัดอยูในกลุม (กรุณาเติมเครื่องหมาย )
 โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผล (เติมขอมูลในสวน A)
 โครงวิจัยดานเครื่องมือและยา (เติมขอมูลในสวน B)
A : กรณีเปนโครงการศึกษาวิจัยและประเมินผล
1. ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (Potential Risks)
………………………………………………………………………………………………………….
2. วัตถุประสงคการศึกษาวิจัยหลัก (Primary Objective)
………………………………………………………………………………………………………….
3. วัตถุประสงคการศึกษาวิจัยรอง (Secondary Objectives)
………………………………………………………………………………………………………….
4. วิธีการประเมินผลหลัก (Primary Outcome assessment) และตัวชี้วัด
………………………………………………………………………………………………………….
5. วิธีการประเมินผลรอง (Secondary outcome assessments) และตัวชี้วัด
………………………………………………………………………………………………………….
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6. การเขารวมและถอนตัวจากการวิจัย (STUDY ENROLLMENT AND
WITHDRAWAL)
………………………………………………………………………………………………………….
7. เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครเขารวมการวิจัย (Subject Inclusion
criteria)
………………………………………………………………………………………………………….
8. เกณฑการคัดอาสาสมัครออกจากการวิจัย (Subject Exclusion Criteria)
………………………………………………………………………………………………………….
9. แผนการคัดเลือกอาสาสมัคร และทําใหรวมโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง
(Strategies for Recruitment and Retention)
………………………………………………………………………………………………………….
10. การถอนตัวและเกณฑยุติการเขารวมการวิจัย (Subject Withdrawal and
discontinuation criteria)
………………………………………………………………………………………………………….
11. เหตุผลการถอนตัวหรือยุติการเขารวมการวิจัย (Reasons for Withdrawal
or Termination)
………………………………………………………………………………………………………….
12. การดูแลติดตามภายหลังการถอนตัวหรือยุติการเขารวมการวิจัย (Handling
of Participant Withdrawals or termination)
………………………………………………………………………………………………………….
13. การยุติการศึกษาวิจัย หรือการระงับชั่วคราว (Premature Termination
or Suspension of Study)
………………………………………………………………………………………………………….
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B : กรณีเปนโครงวิจัยดานเครื่องมือและยา
1. คุณลักษณะยาหรือสารที่ศกึ ษาวิจัย และที่ใชเปรียบเทียบ (Study Agent
and Control Description)
1.1 แหลงผลิต (MANUFACTURER)
………………………………………………………………………………………………
1.2 ลักษณะรูปแบบและสวนประกอบ และการบรรจุและปดฉลาก
(Formulation, Appearance, Packaging, and Labeling)
………………………………………………………………………………………………
1.3 การเก็บจัดเก็บ (medical device and drug Storage)
………………………………………………………………………………………………
1.4 การเตรียม (Preparation)
………………………………………………………………………………………………
1.5 ขนาด และวิธีการบริหาร (Dosing and Administration)
………………………………………………………………………………………………
1.6 ชองทางการบริหาร (Route of Administration)
………………………………………………………………………………………………
1.7 ขนาดยาเริ่มตน และขั้นตอนการปรับขนาดยาวิจัย (Starting Dose
and Dose Escalation Schedule)
………………………………………………………………………………………………
1.8 การปรับเปลี่ยนขนาดยาวิจัย (Dose Adjustments /
Modifications / Delays)
………………………………………………………………………………………………
1.9 ระยะเวลาการรักษา (Duration of Treatment)
………………………………………………………………………………………………
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1.10 การติดตามการใชเครื่องมือและยาวิจัย (Tracking of Dose)
………………………………………………………………………………………………
1.11 ขอพิจารณาจําเพาะของการใชเครื่องมือและยาวิจัย (Device
Specific Considerations)
………………………………………………………………………………………………
1.12 การบันทึกการใชเครื่องมือและยาศึกษาวิจัย
………………………………………………………………………………………………
2. ขั้นตอนและกําหนดการศึกษาวิจัย (STUDY PROCEDURES AND
SCHEDULE)
2.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัยหรือการประเมินผล (Study Procedures
/Evaluations)
2.1.1 ขั้นตอนจําเพาะของการศึกษาวิจัย (Study specific
procedures)
……………………………………………………………………………………
2.1.2 ขั้นตอนศึกษาวิจัยที่เปนการดูแลรักษาตามมาตรฐาน
(Standard of care study procedures)
……………………………………………………………………………………
2.2 ขั้นตอนการตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการ (Laboratory
Procedures/ Evaluations)
2.2.1 การตรวจประเมินทางหองปฏิบัติการทางคลินิก (Clinical
Laboratory Evaluations)
……………………………………………………………………………………
2.2.2 การตรวจทดสอบอื่นๆ (Other Assays or Procedures)
……………………………………………………………………………………
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2.2.3 การเตรียมสิ่งสงตรวจ การจัดการและจัดเก็บ (Specimen
Preparation, Handling, and Storage)
……………………………………………………………………………………
2.2.4 การสงสิ่งสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการกลาง (Specimen
Shipment)
……………………………………………………………………………………
3. กําหนดการศึกษาวิจัย (Study Schedule)
3.1 การคัดกรอง (Screening)
………………………………………………………………………………………………
3.2 การเขารวมและการประเมินพื้นฐาน (Enrollment and Baseline)
………………………………………………………………………………………………
3.3 การติดตามการวิจัยและประเมินผล (Follow-up)
………………………………………………………………………………………………
3.4 การสิ้นสุดการเขารวมและประเมินผลสุดทาย (Final Study Visit)
………………………………………………………………………………………………
3.5 การยุติการเขารวมกอนสิ้นสุดการวิจัยและการประเมินผล (Early
Termination Visit)
………………………………………………………………………………………………
3.6 ตารางกําหนดการการและขั้นตอนการศึกษาวิจัย (Schedule of
Events Table)
ขั้นการศึกษาวิจยั
(Study Procedures)

กําหนดการศึกษาวิจยั (Study Schedule)
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4. เหตุผลความจําเปนการใชเครื่องมือหรือวิธีการศึกษาที่ออนไหวหรือเสี่ยง
อันตราย (Justification for Sensitive Procedures)
……………………………………………………………………………………………….............
5. ยาหรือการรักษาหรือการตรวจอื่นๆที่ใชรวมในระหวางการวิจัย
(Concomitant Medications, Treatments, and Procedures)
……………………………………………………………………………………………….............
5.1 ยาหรือการรักษาหรือการตรวจอื่นๆที่ตองระมัดระวังในระหวางการ
วิจัย (Precautionary Medications, Treatments, and
Procedures)
………………………………………………………………………………………………
6. ยาหรือการรักษาหรือการตรวจอื่นๆที่หามใชรวมในระหวางการวิจัย
(Prohibited Medications, Treatments, and Procedures)
……………………………………………………………………………………………….............
7. ยา การรักษา หรือวิธีการทีเปนมาตรการปองกัน (Prophylactic
Medications, Treatments, and Procedures)
……………………………………………………………………………………………….............
8. ยา การรักษา หรือวิธีการที่ชวยแกไข (Rescue Medications,
Treatments, and Procedures)
……………………………………………………………………………………………….............
9. การเขาถึงยาศึกษาวิจัยของผูรับการวิจัย เมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น
(Participant Access to Study Agent at Study Closure)
……………………………………………………………………………………………….............
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สวนที่ 2
สวนที่ 2 ประกอบดวย 8 ประเด็น ดังนี้
การประเมินความปลอดภัย (ASSESSMENT OF SAFETY)
1. รายละเอียดขอมูลความปลอดภัย (Specification of Safety Parameters)
1.1 นิยามเหตุการณไมพึงประสงค (Definition of Adverse Events)
………………………………………………………………………………………………
1.2 นิยามเหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรง (Definition of Serious
Adverse Events)
………………………………………………………………………………………………
1.3 นิยามเหตุการณหรือปญหาที่ไมคาดมากอน (Definition of
Unanticipated Problems)
………………………………………………………………………………………………
2. การแบงประเภทเหตุการณไมพึงประสงค (Classification of an Adverse
Event)
2.1 การแบงระดับความรุนแรงของเหตุการณไมพึงประสงค (Severity
of Event)
………………………………………………………………………………………………
2.2 การแบงระดับความสัมพันธของเหตุการณไมพึงประสงคกับยา/
เครื่องมือศึกษาวิจัย (Relationship to Study Agent)
………………………………………………………………………………………………
2.3 เหตุการณไมพึงประสงคที่คาดไวกอน (Expectedness)
………………………………………………………………………………………………
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3. ระยะเวลาการประเมินและกําหนดการติดตามและประเมิน (Time Period
and Frequency for Event Assessment and Follow-Up)
………………………………………………………………………………………………………….
4. ขั้นตอนการรายงานความปลอดภัย (Reporting Procedures)
4.1 การรายงานเหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Event Reporting)
………………………………………………………………………………………………
4.2 การรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรง (Serious Adverse
Event Reporting)
………………………………………………………………………………………………
4.3 การรายงานเหตุการณหรือปญหาที่ไมคาดมากอน (Unanticipated
Problem Reporting)
………………………………………………………………………………………………
4.4 การรายงานเหตุการณที่เฝาระวังพิเศษ (Events of Special
Interest)
………………………………………………………………………………………………
4.5 การรายงานกรณีเกิดการตั้งครรภระหวางการวิจัย (Reporting of
Pregnancy)
………………………………………………………………………………………………
5. เกณฑการยุติการศึกษาวิจยั (Study Halting Rules)
………………………………………………………………………………………………………….
6. การควบคุมดูแลความปลอดภัย (Safety Oversight)
………………………………………………………………………………………………………….
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การกํากับดูแลการดําเนินการวิจัยทางคลินิก (CLINICAL MONITORING)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
ขอพิจารณาทางสถิติ (STATISTICAL CONSIDERATIONS)
1. แผนการวิเคราะหขอมูลและการใชสถิติ (Statistical and Analytical
Plans)
………………………………………………………………………………………………………….
2. การตั้งสมมติฐานทางสถิติ (Statistical Hypotheses)
………………………………………………………………………………………………………….
3. การวิเคราะหกลุมขอมูลหรือตัวแปร (Analysis Datasets)
………………………………………………………………………………………………………….
4. วิธีการสถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการศึกษาวิจัย (Description of
Statistical Methods)
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป (General Approach)
………………………………………………………………………………………………
4.2 การวิเคราะหการประเมินผลหลัก [Analysis of the Primary
Efficacy Endpoint(s)]
………………………………………………………………………………………………
4.3 การวิเคราะหการประเมินผลรอง [Analysis of the Secondary
Endpoint(s)]
………………………………………………………………………………………………
4.4 การวิเคราะหขอมูลความปลอดภัย (Safety Analyses)
………………………………………………………………………………………………
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4.5 การวิเคราะหการปฏิบัติตามและการคงอยูในการศึกษาวิจัยชองผูรับ
การวิจัย (Adherence and Retention Analyses)
………………………………………………………………………………………………
4.6 สถิติที่ใชอธิบายขอมูลพื้นฐาน (Baseline Descriptive Statistics)
………………………………………………………………………………………………
4.7 แผนการวิเคราะหขอมูลระหวางการดําเนินการวิจัยและเกณฑการ
ตัดสินใจ (Planned Interim)
4.7.1 การวิเคราะหขอมูลความปลอดภัย (Safety Review)
……………………………………………………………………………………
4.7.2 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิผล (Efficacy Review)
……………………………………………………………………………………
4.8 การวิเคราะหแยกยอยกลุม ประชากรศึกษา (Additional SubGroup Analyses)
………………………………………………………………………………………………
4.9 การวิเคราะหการเปรียบเทียบซ้ําหลายตัวแปร (Multiple
Comparison/Multiplicity)
………………………………………………………………………………………………
4.10 ตารางการรายงานขอมูลผลการวิจัย (Tabulation of Individual
Response Data)
………………………………………………………………………………………………
4.11 การวิเคราะหขอมูลของวัตถุประสงคคนหา (Exploratory
Analyses)
………………………………………………………………………………………………
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การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
มาตรการที่ลดความคลาดเคลื่อนเอนเอียง (Measures to Minimize Bias)
1. การเขารวมการวิจัย/วิธีการสุม/วิธีการปกปดยาศึกษาวิจัย (Enrollment/
Randomization/ Masking Procedures)
………………………………………………………………………………………………………….
2. การประเมินวิธีการปกปดยาศึกษาวิจัย (Evaluation of Success of
Blinding)
………………………………………………………………………………………………………….
3. การเปดเผยชื่อยาศึกษาวิจัย/การเปดเลขรหัสยาที่อาสาสมัครไดรับ
(Breaking the Study Blind/Participant Code)
………………………………………………………………………………………………………….
การรับประกันคุณภาพ และการควบคุณภาพของการศึกษาวิจัย (QUALITY
ASSURANCE AND QUALITY CONTROL)
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
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ขอพิจารณาทางจริยธรรม และการคุมครองปกปองอาสาสมัครที่เขารวมการวิจัย
(ETHICS/PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS)
1. มาตรฐานจริยธรรมการวิจัย (Ethical Standard)
………………………………………………………………………………………………………….
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจําสถาบัน (Institutional Review
Board)
………………………………………………………………………………………………………….
3. ขบวนการขอความยินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent Process)
3.1 เอกสารขอมูลที่ใหแกอาสาสมัครและแบบแสดงความยินยอม
(Consent/assent and Other Informational Documents
Provided to Participants)
………………………………………………………………………………………………
3.2 ขั้นตอนการขอความยินยอมและการบันทึก (Consent
Procedures and Documentation)
………………………………………………………………………………………………
4. ขอมูลสวนตัวของอาสาสมัครและการรักษาความลับของขอมูลเหลานี้
(Participant and data Confidentiality)
4.1 การใชตัวยาง สิ่งสงตรวจ หรือขอมูลจากอาสาสมัครที่ถูกจัดเก็บเพื่อ
การวิจัย (Research Use of Stored Human Samples,
Specimens or Data)
………………………………………………………………………………………………
5. การใชตัวยางหรือสิ่งสงตรวจที่ถูกจัดเก็บเพื่อการวิจัยในอนาคต (Future
Use of Stored Specimens)
…………………………………………………………………………………………………………
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การบริหารจัดการและการเก็บบันทึกขอมูล (DATA HANDLING AND RECORD
KEEPING)
1. หนาที่ความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล
(Data Collection and Management Responsibilities)
…………………………………………………………………………………………………………
2. การเก็บรักษาบันทึกขอมุลการวิจัย (Study Records Retention)
…………………………………………………………………………………………………………
3. การเบี่ยงเบนจากโครงรางการวิจัยและการจัดการ (Protocol Deviations)
…………………………………………………………………………………………………………
4. นโยบายเผยแพรผลการวิจัยและการแบงปนขอมูล (Publication and Data
Sharing Policy)
…………………………………………………………………………………………………………
5. การบริหารจัดการการวิจัย (STUDY ADMINISTRATION)
5.1 ผูนําและกํากับดูแลการวิจัย (Study Leadership)
………………………………………………………………………………………………
6. นโยบายการจัดการการขัดกันแหงผลประโยชน (CONFLICT OF INTEREST
POLICY)
……………………………………………………………………………………………………….…
----------------------------** สามารถดาวนโหลดแบบฟอรม Protocol ไดที่ www.nrms.go.th
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