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คำนิยม

ตำราการวิจัยทางคลินิกเล่มนี้สมบรูณ์ด้วยเนื้อหา	 กระบวนการและวิธีการทำการศึกษา	

วิจัยทางคลินิกอย่างครบวงจร	ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโครงการวิจัยทางคลินิก	 เอกสาร	

ที่ใช้ในการวิจัย	 วิธีการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามการวิจัยทางคลินิกที่ดี	 การเก็บข้อมูล		

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางคลินิก	 โดยคณาจารย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 ซึ่ง	

มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางคลินิกทั้งยา	 และวัคซีนมาอย่างยาวนาน	และมีผลงานเป็น	

ที่ยอมรับในระดับชาติ	และนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังอย่างยิ่งว่าตำรานี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา	 และนักวิจัยทาง	

คลินิกในทุกแง่มุมที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง	 ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาวิจัยทางคลินิก	

ที่ดี	สำหรับประเทศไทยต่อไปในอนาคต	





	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	

	 อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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คำนำ

ตำราการวิจัยทางคลินิกเล่มนี้เป็นผลงานแห่งความอุตสาหะและความเพียรพยายามของ	
ผู้เขียนที่จะประมวลและเรียบเรียงความก้าวหน้าใหม่ๆ	 ของการวิจัยทางคลินิก	ทั้งในเชิงทฤษฎี	
และการประยุกต์ใช้	จากรายงานในแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้	ผสมผสานกับองค์ความรู้ของผู้เขียน	
แต่ละเรื่องซึ่งสร้างสมจากประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านนี้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน		
รังสรรค์เป็นฐานความรู้ด้านการวิจัยทางคลินิกที่สมบูรณ์ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้		
ประกอบกับกรณีศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ผู้ เขียนได้มีส่วนร่วมในการวิจัยเอง	 ผสมผสานกับ	
การวิเคราะห์รายงานที่เกี่ยวข้อง		

เนื้อหาของตำราเล่มนี้มี	 20	บท	ประกอบด้วย	 (1)	 ภาพรวมและประเด็นการทดสอบทาง	
คลินิก	 (2)	 รูปแบบการวิจัยทางคลินิก	 (3)	 การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก	 (4)	 ขนาด	
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางคลินิก	 (5)	 การสุ่มตัวอย่างและการปกปิด	 (6)	 พื้นฐานสถิติที่ใช้	
ในการวิจัยทางคลินิก	 (7)	 แนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี	 (8)	 จริยธรรมในการวิจัยทางคลินิก		
(9)	 การจัดทำแบบแสดงความยินยอม	 (10)	การเก็บรวมรวมข้อมูล	 (11)	การจัดทำเอกสารและ	
วิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัย	 (12)	 การรายงานความปลอดภัย	 (13)	 การกำกับดูแลการวิจัย	
ทางคลินิก	 (14)	 การตรวจสอบการวิจัยทางคลินิก	 (15)	 การดูแลการจัดการเกี่ยวกับตัวอย่าง	
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 (16)	 วิธีการตรวจวินิจฉัย	 (17)	การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และ	
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 (18)	 การวิจัยวัคซีนทางคลินิก	 (19)	 การบริหารจัดการข้อมูลใน	
งานวิจัยทางคลินิก	และ	(20)	กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการวิจัย	

ตำราเล่มนี้จัดเป็นตำราการวิจัยทางคลินิกภาษาไทยเล่มแรกที่ถูกออกแบบให้เรียงลำดับ	
ขั้นตอนในการวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ขั้นตอนแรก	 คือการเลือกรูปแบบการวิจัยทางคลินิกที่	
เหมาะสมเพื่อตอบคำถามของการวิจัย	 การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก	 เป็นต้น	 และจบลง	
ด้วยกรณีศึกษาของการวิจัยวัคซีนทางคลินิก	 อันเป็นประสบการณ์จริงในการวิจัยทางคลินิก	
หลายสิบปีของผู้เขียน	 จึงเป็นตำราที่ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ	
นักศึกษาและนักวิจัยทางคลินิกที่จะนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความ	
ต้องการได้	

บรรณาธิการขอขอบคุณบุพการี	 ครู	 ครอบครัว	 เจ้าหน้าที่	 และอาสาสมัครผู้มีส่วนร่วม	
ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก	ตลอดจนผู้นิพนธ์ทุกท่าน	และ	คุณสวรรยา	เลขาชินบุตร	ผู้ประสาน
งานด้านการจัดพิมพ์ตำราเล่มนี้จนสำเร็จ	

	 	 ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงพรรณี	ปิติสุทธิธรรม,	และ	
	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชยันต์	พิเชียรสุนทร,	ราชบัณฑิต	
	 	 บรรณาธิการ		
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สารบัญ

	 	 หน้า	

คำนิยม		 	 (4)	

คำนำ	 	 (5)	

บทที่ 1 ภาพรวมและประเด็นการทดสอบทางคลินิก 1 
 ประวรรณ สุนทรสมัย 

บทที่ 2 รูปแบบการวิจัยทางคลินิก 13 
 ประตาป สิงหศิวานนท์ และ จรณิต แก้วกังวาล 

บทที่ 3 การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก 85
 พรรณี  ปิติสุทธิธรรม 

บทที่ 4 ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางคลินิก 107 
 จรณิต แก้วกังวาล และ ประตาป สิงหศิวานนท ์

บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการปกปิด 145
 วารุณี เทศะกรณ์ และ ดวงใจ สหัสสานนท์ 

บทที่ 6 พื้นฐานสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางคลินิก 171 
 จรณิต แก้วกังวาล และ ประตาป สิงหศิวานนท ์

บทที่ 7 แนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี 243 
 พรรณี ปิติสุทธิธรรม 

บทที่ 8 จริยธรรมในการวิจัยทางคลินิก 255
 วิชัย โชควิวัฒน 

บทที่ 9 การจัดทำแบบแสดงความยินยอม 279
 วลัย บุษราทิจ 

บทที่ 10 การเก็บรวบรวมข้อมูล 317 
 เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์ และ วิรัช เมฆอนันต์ธวัช 

Les0-p(1)-(9).indd   6 5/3/11   5:28:12 PM



(�)

ตำราการวิจัยทางคลินิก

	 	 หน้า	

บทที่ 11 การจัดทำเอกสารวิธีและวิธีดำเนินการมาตรฐานงานวิจัย 347 
 วิรัช เมฆอนันต์ธวัช 

บทที่ 12 การรายงานความปลอดภัย 377 
 จิตติมา ฐิตวัฒน ์

บทที่ 13 การกำกับดูแลการวิจัยทางคลินิก 399 
 พรรณี ปิติสุทธิธรรม 

บทที่ 14 การตรวจสอบการวิจัยทางคลินิก 415 
 พรรณี ปิติสุทธิธรรม 

บทที่ 15 การดูแลจัดการเกี่ยวกับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 431 
 เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน ์

บทที่ 16 วิธีการตรวจวินิจฉัย 441 
 วารุณี เทศะกรณ์ และ วิภา ธนาชาติเวทย์ 

บทที่ 17 การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 467 
 เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน ์

บทที่ 18 การวิจัยวัคซีนทางคลินิก 481 
 พรรณี ปิติสุทธิธรรม 

บทที่ 19 การบริหารจัดการข้อมูลในงานวิจัยทางคลินิก 505 
 จรณิต แก้วกังวาล 

บทที่ 20 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการวิจัย 541 
 จรณิต แก้วกังวาล 
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