
สรุปผลงานพัฒนาคุณภาพปี 2564 
ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา: การพัฒนาสื่อแนะน าการยื่นโครงร่างงานวิจัยต่อส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
    ในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล 

2. ค าส าคัญ: จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สื่ออินโฟกราฟิก 

3. สรุปผลงานโดยย่อ : จัดท าสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบอินโฟกราฟิกแนะน าขั้นตอนและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ใน
การยื่นเพ่ือขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือช่ วยให้นั กวิจัยสามารถยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตาม
ขั้นตอน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์และติดต่อส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล 

4. ชื่อของหน่วยงาน: ส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
 
5. สมาชิกทีม:   
 1. นางสาวพิมพิไล ลิ้มสมวงศ์   ต าแหน่ง ทันแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 2. นางสาวปรารถนา รัตนถิรวรรณ  ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
 3. นายชินดนัย ไชยเสนา   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 4. นางสาวชลธิชา รองวัง   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

6. เป้าหมาย:  
 1. ได้สื่อที่มีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจและเข้าถึงง่าย 
 2. ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย (Infographic) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:  

การวิจัย ในมนุษย์ หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพ่ือให้ได้ความรู้ทางด้านสุขภาพหรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้กระท าต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัคร การวินิจฉัย การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค ที่ เก่ียวข้องกับคนหรือกระท าต่อคน  การท าวิจัยในมนุษย์ต้องค านึงถึงหลักจริยธรรม  
การด า เนิ นงาน ในการวิจัย  ได้แก่ หลักความเคารพ ต่อบุคคล (Respect for person) หลั กคุณประโยชน์ 
ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) และเป็นไปตามพรบ. สุขภาพจิต “มาตรา 20 
การวิจัยใด ๆ ที่กระท าต่อผู้ป่วยจะกระท าได้ตอเม่ือได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ปวย และตองผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ด าเนินการเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยในคนของหนวยงานที่เก่ียวข้อง” 

สถาบั นรา ชานุ กูลได้จั ดต้ังส านัก งานจ ริยธร รมกา รวิจัย ในมนุษย์  เ ม่ือวันที่  17 เมษายน  256 3 
เป็ นหน่วยงานขึ้น ตรงต่อผู้ อ าน วยการ เพ่ือด าเนิน งานอย่ างอิสระ เพ่ือปกป้ อง คุ้มครอง ศัก ด์ิศรี  สิทธิ 
ความปลอดภั ย  และสวั สดิภาพของทั้ งผู้ อ าสาส มัครและผู้ วิจั ย  โดยยกร่า งมาตรฐาน กา รด าเนิ น งา น 
ของคณะกรรมการ (SOP) และได้รับการอนุมัติให้ใช้ในปี 2563 ปัจจุบันส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 4 คน แบ่งออกเป็นบุคลากร Full time จ านวน 1 คน บุคลากร Part time จ านวน 
2 คน และที่ปรึกษางานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 1 คน ในแต่ละเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เพ่ือพิจารณาโครงร่างการวิจัยของผู้วิจัยทั้งในและนอกสถาบัน 
รวมถึงการพัฒนาทักษะและความรู้คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  



ส าหรับด้านของงานบริหารจัดการและงานธุรการ ของส านักงานฯ ยังพบว่าหนังสือราชการที่เก่ียวข้อง 
กับการด าเนินงานของส านักงานฯ มีการแจ้งเวียนไปยังหน่วยอ่ืน รวมไปถึงนักวิจัยในและนอกสถาบันยังไม่ทราบ
รายละเอียดและขั้นตอนของการยื่นเอกสารเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า
ผู้วิจัยร้อยละ 90 มีปัญหาติดขัดเรื่องขั้นตอนและเอกสารการยื่นพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์  เนื่องจาก 
การเข้าถึงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์เข้าถึงได้ยาก ผู้วิจัยอ่าน คู่มือ SOP ไม่เข้าใจจับประเด็นไม่ได้ หรือจากการสอบ
เพ่ือน/ผู้ที่ เคยยื่นแล้วยังให้ข้อมูลเก่าและข้อมูลไม่ครบถ้วย รวมถึงการติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
อาจติดภาระงานอ่ืน หรือการให้ข้อมูลอาจตกหล่น จึงท าให้เกิดปัญหาการยื่นเอกสารของผู้วิจัยไม่ถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วนซ่ึงอาจส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณานานกว่าปกติ ส านักงานจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์จึงมีแนวทางการในการจัดท าสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
แนะน าให้นักวิจัยเข้าใจรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนของการยื่นเอกสารเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ 
เนื่ อ งจ าก ในปั จจุ บั น กา รออกแบบสื่ อ ใน รูปแบบ อิน โฟกร าฟิก  ได้รั บความนิ ยมมากบนโลกออน ไลน์ 
เพราะเป็นรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจง่ายและสามารถสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างน่าสนใจ  

8. กิจกรรมการพัฒนา:  
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 ประชุมคณะท างาน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
และวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญญา 
 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาปรากฏเป็นแผนภูมิก้างปลา 
สรุปสาเหตุส าคัญที่น ามาพัฒนาในประเด็นต่อไปนี้
ได้แก่ 
1.เนื้อหาของคู่มือมาตรฐานการด าเนินงาน 
2.รายละเอียดการท าวิจัยทั้งส่วนของเอกสาร 
วิทยาศาสตร์และเอกสารส าหรับอาสาสมัคร 
 

ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมข้อมูล และออกแบบสื่อ 
อินโฟกราฟิก 
 

1.ทบทวน มาตรฐานการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
การยื่นเอกสารโครงร่างของผู้วิจัย 
2.สรุปเนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิก 
 

ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาความถูกต้องแม่นย าเชิงเนื้อหาของ
สื่ออินโฟกราฟิกโดยผู้เชียวชาญ 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าเชิงเนื้อหาของสื่อ 
อินโฟกราฟิกโดยคณะกรรมการ IRB จ านวน 3 คน 
แล้วด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน า 

ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองใช้งานกับ
ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ในสถาบัน 
 

ตรวจสอบความเข้าใจ และการเข้าถึงง่ายในการ
ประชาสัมพันธ์สื่อจากเจ้าหน้าที่ในสถาบัน จ านวน 
10 คน  
 

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ  
 

ได้สื่ออินโฟกราฟิกแนะน าการยื่นโครงร่างงานวิจัย
ให้เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน ซ่ึงมีการ
ทดลองใช้สื่อกับเจ้าหน้าที่ จ านวน 10 คน โดยใช้
แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 



9. การวัดผลและผลของการเปล่ียนแปลง:  
หลังจากได้จัดท าสื่ออินโฟกราฟิกแนะน าการยื่นโครงร่างงานวิจัยเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แล้วน าไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ ในสถาบัน พบว่า ความพึงพอใจของสื่ออินโฟกราฟิกแนะน าการยื่นโครงร่างวิจัย
อยู่ในเกณฑ์มากและมากที่สุดร้อยละ 93.33  

 นอกจากนี้ยังท าให้ทราบช่องทางประชาสัมพันธ์สื่อที่อาสาสมัครสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีดังต่อไปนี้ 
• เว็บไซต์สถาบันราชานุกูล 
• Facebook สถาบันราชานุกูล 
• หนังสือแจ้งเวียน, LINE, ติดหน้าส านักงาน 
• จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 

การจัดท าสื่อมัลติมีเดีย และการหาช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับสื่อ ท าให้ผู้วิจัยมี
ความพึงพอใจในการทราบขั้นตอน รายละเอียดเอกสารและช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารที่เก่ียวข้องในการยื่น
พิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมาก 

 
10. บทเรียนท่ีได้รับ:  

การปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานที่ท าอยู่ เป็นประจ า จ าเป็นต้องหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ความ
สนใจกับความต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ จึงสามารถหาแนวทางการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือให้กระบวนการบริการ สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนของการท างาน  

 

 

 

QR Code สื่ออินโฟกราฟิก 

แนะน าการยื่นโครงร่างงานวิจัยต่อส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล 
 


