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Clinical Trial

What is Clinical Research?
Clinical research involves human participants
and helps translate basic research (done in labs)
into new treatments and information to benefit
patients.
Clinical trials as well as research in
epidemiology, physiology and pathophysiology,
health services, education, outcomes and
mental health can all fall under the clinical
research umbrella.

Purposes of research proposal

A clinical trial is a type of clinical research
study. A clinical trial is an experiment designed
to answer specific questions about possible
new treatments or new ways of using existing
(known) treatments.
Clinical trials are done to determine whether
new drugs or treatments are safe and effective.
Clinical trials are part of a long, careful process
which may take many years to complete.

• เพื่อใหผูวิจัยมีความชัดเจนในสิ่งที่จะทํา ทั้งเชิง
โครงสราง กรอบแนวคิด (ตัวแปรและความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร) กิจกรรม และระยะเวลาที่จะใชใน
การวิจัย
• เพื่อใหกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติหรือใหทุนวิจัย
เกิดความเขาใจและชัดเจนในโครงการวิจัย และ
สามารถตัดสินใจได

Formats of research proposal

ที่มาของโครงการวิจัยที่ดี

Note *
• The proposal is not a fixed blueprint.
• There is no fixed formula for writing a
proposal.

โครงรางวิจัยที่ดีมักเกิดมาจากความคิดที่ดี
การที่จะมีความคิดที่ดีก็ตองมีความคุนเคยกับหัวขอที่จะทํา
วิจัย ซึ่งจะไดมาจาก
 การอาน การทบทวนขอมูล
 การสังเกต
 การถกเถียงอภิปราย ประชุม
 การบมเพาะจากการปฏิบัติ
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ที่มาของหัวขอการวิจัยทางคลินิก
• มาจากงานประจํา การตั้งคําถามและคนหา
คําตอบ (inquiry) อยางตอเนื่องและยาวนาน
• มาจากการทบทวนขอมูลกระบวนการบริการ
และผลลัพธ

Sources of Clinical Research
High Volume

High Variance

Not satisfaction
Poor outcomes

High Cost

ชื่อเรื่อง (Title)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

• ควรใหความสําคัญกับการเขียนชื่อเรื่องมากๆ
• ควรสั้น กระชับ
• บงบอกชัดเจนถึง
- ตัวแปรที่จะทําการศึกษา
- ความสัมพันธของตัวแปร
- กลุมประชากรที่จะทําการศึกษา

• ระบุประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญใหชัดเจน โดยเฉพาะที่
ปรากฏในชื่อเรื่อง
• ระบุปญหาที่ตองการไดคําตอบจากการศึกษาใหชัดเจน
• อธิบายสถานการณที่ผานมาและในปจจุบัน จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและขอมูลของ setting
• อธิบายแนวทางที่จะทําในการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหได
คําตอบในปญหานั้นๆ
• อธิบายความสําคัญหรือประโยชนของคําตอบที่จะไดจาก
การศึกษาครั้งนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
• ระบุวัตถุประสงคหลัก
• ระบุวัตถุปะสงคเฉพาะ
ตองเห็นทั้งตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปรใน
กลุมประชากรเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้อยูใน
วัตถุประสงค

คําถามการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย
• ระบุคําถาม/สมมติฐานหลัก
• ระบุคําถาม/สมมติฐานเฉพาะ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
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นิยามศัพท

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และกรอบแนวคิด/ทฤษฎี

• นิยามตัวแปรทุกตัวของการวิจัย (เรียงตามลําดับ
ตามชื่อเรื่อง หรือตามวัตถุประสงคของการวิจัย จะ
ชวยใหอานงายและทําความเขาใจไดงาย) โดยใหคํา
นิยามเชิงปฏิบัติการ (ที่จะทําจริง หรือวัดจริงในการ
วิจัยครั้งนี้ ดังนั้นจึงตองบอกชื่อเครื่องมือที่จะใช
รวบรวมขอมูลไวในนิยามดวย)
• นิยามกลุมตัวอยาง

วิธีดําเนินการวิจัย
9.1 รูปแบบการวิจัย
9.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
9.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
อาจแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
9.1.1 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
9.1.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
9.4 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
9.5 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และวิธีการรวบรวมขอมูล
9.6 การวิเคราะหขอมูล

ใบงานกลุม
1. ใหแตละคนเขียนหัวขอการวิจัย
ระบุตัวแปร intervention
ระบุตัวแปรผลลัพธ
ระบุกลุมตัวอยาง

• ในเอกสารหัวขอโครงรางวิจัย ที่เปน barebones
หรือ concept paper อาจไมตองใหรายละเอียดการ
ทบทวนวรรณกรรม แตบางสถาบันอาจตองการให
ใสหัวขอ outlines ไว
• กรอบแนวคิดจะชวยบอกขอบเขตและโครงสราง
ของตัวแปรและความสัมพันธของตัวแปรที่ผูวิจัย
ออกแบบเพื่อการวิจัยครั้งนี้

สถานที่ในการดําเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
เอกสารอางอิง

2. ให outline ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาวิจัย (เพื่อดูความเปนไปได)
3. ใหเขียนวัตถุประสงคและสมมติฐาน
4. ใหออกแบบการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย อยางยอๆ
เพื่อใหวิทยากรชวยดูความเปนไปไดและความ
เหมาะสม
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