
 

กระบวนการปฏิบัติงาน (flow chart) 
 

ชื่อกระบวนงาน  :  การด าเนินงานวิจัยทางคลินิก 
วัตถุประสงค์  :  เพ่ือการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารการวิจัย/น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
กลุ่มงาน/ฝ่าย  :  กลุ่มงานวิชาการ 
กอง/ส านัก  :  ส านักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
ภารกิจกรรม  :   ภารกิจหลัก ด้านน างานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ         

    ภารกิจสนับสนุน ด้าน...................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 

นักวิจัย 

 -ศึกษาข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาตดิ้าน
การวิจัย ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ 
แผนไทยฯ นโยบายเร่งด่วน เหตุการณ์
ส าคัญ 
-วิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้องด้าน
การแพทย์แผนไทย 

2-4 สัปดาห ์

นักวิจัย 

 - ศึกษาต ารับยาแผนไทยทีส่อดคลอ้งกับ
หัวข้อการวิจัย 
- เลือกต ารับยาที่มีสมุนไพรจ านวนไม่
มากและหาง่ายในปัจจุบัน 
- หาร้านจ าหน่ายสมุนไพร โรงงานหรือ
บริษัทผลติและจ าหน่ายยาสมุนไพร 
โรงพยาบาลทีม่ีการผลติยาสมุนไพร 

 
 

4 สัปดาห ์
 
 
 

นักวิจัย
เจ้าของ
โครงการ 

 - ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ข้อมูลเรื่องโรค 
การรักษา การวิจยัที่เกี่ยวข้องที่เคยมี
การศึกษา 
 

6 สัปดาห ์

นักวิจัย
เจ้าของ
โครงการ 

 
-ก าหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนตรงกับ
หัวข้อการวิจัยและวรรณกรรมที่ทบทวน 
 

3 วัน 

นักวิจัย
เจ้าของ
โครงการ 

 
-ก าหนดวัตถุประสงค์การวจิัยให้ชัดเจน
ทั้ง primary objective และ 
secondary objective 

2 วัน 

๑. ก ำหนดแผนงำน
โครงกำรวิจัย 

๒. วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ 
ควำมคุ้มค่ำ คุม้ทุน ในกำรวิจัยต ำรับยำ
แผนไทยและสมุนไพรในระดับคลนิิก 

๓. ศึกษำ ค้นคว้ำ ทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องกับงำนวิจัย 

๔. ก ำหนดปญัหำ
วิจัยก ำหนดนด
ปัญหำที่จะ
ด ำเนินกำรวิจยั 

หนดที่จะด ำเนินกำร
วิจัยด ำเนินกำรวิจัย 

 

๕. ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรวิจยั 



 

ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 

นักวิจัย
เจ้าของ
โครงการ 

 - เขียนโครงร่างการวจิัยในคนตาม
แบบฟอร์มของคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน ด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก  
(ตามเอกสารแนบ) 

 
 
 

5 สัปดาห ์
 
 

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 -น าเสนอโครงร่างการวิจัยต่อที่ประชุม 
เพื่อดูว่ามีหัวข้อไหนของโครงร่างท่ีควร
เพิ่มเตมิหรือแก้ไขเพื่อให้โครงรา่งการ
วิจัยสมบรูณ์ก่อนส่งคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  (EC) 

1 วัน 

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 

- หาข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขโครง
ร่างการวิจัยตามมติที่ประชุม 

1 สัปดาห ์

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 - ประสานงานการส่งโครงร่างการวิจัย
ต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาวิจัยในคน  (EC) 
- น าเสนอโครงรา่งงานวิจัยต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย 
ในคน  (EC) 

2 วัน 

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
-หาข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแกไ้ขโครง
ร่างการวิจัยตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน (EC) 

 
 

1-2 สัปดาห ์
 
 

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 - ด าเนินการศึกษาวิจัยตามโครงรา่งที่
ได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน  (EC) แล้วแต่
โครงการ 

6 เดือน-2 ป ี

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
- วิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัที่ไดต้าม
แผนการวิเคราะห์ข้อมูล 
- วิจารณ์และสรุปผลการศึกษาวิจยั 

2-4 สัปดาห ์

๖. เขียนโครงร่ำงกำรวิจยัเพื่อส่งเข้ำรับกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพจิำรณำกำร

ศึกษำวิจัยในคน ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 

๗. เสนอโครงร่ำงกำรวิจัยต่อท่ีประชุมผู้เกี่ยวข้อง 

๘. ปรับปรุงและแก้ไขโครงร่ำงกำรวิจัยตำมมติ
ที่ประชุม 

๙. เสนอโครงร่ำงกำรวิจัยต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรศึกษำวิจัยในคน (EC) 

๑๐. ปรับปรุงและแก้ไขโครงร่ำงกำรวิจัยตำมมติ
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรศึกษำวิจัยในคน 

๑๑. ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย 

๑๒. สรุปและเขียนรายงานการวิจัย 
ตรวจสอบแก้ไข 



รวม  ๖๑๐ วัน 

 
การด าเนินการทางคลินิก 
วิธีการด าเนินการทางคลินิก มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 14 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนงานโครงการวิจัย 

1.1 ศึกษาข้อมูลจากยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัย แผนยุทธศาสตร์ชาติภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทย 
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยฯ นโยบายเร่งด่วน เหตุการณ์ส าคัญ 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านการแพทย์แผนไทย โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 2-4 สัปดาห์ 
2. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า คุ้มทุน ในการวิจัยต ารับยาแผนไทยและสมุนไพรในระดับ
คลินิก 

2.1 ศึกษาต ารับยาแผนไทยที่สอดคล้องกับหัวข้อการวิจัย 
2.2 เลือกต ารับยาที่มีสมุนไพรจ านวนไม่มากและหาง่ายในปัจจุบัน 
2.3 หาร้านจ าหน่ายสมุนไพร โรงงานหรือบริษัทผลิตและจ าหน่ายยาสมุนไพร โรงพยาบาลที่มีการผลิตยา

สมุนไพร โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 4 สัปดาห์ 
3. ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ข้อมูลเรื่องโรค การรักษา การวิจัยที่เกี่ยวข้องที่

เคยมีการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 6 สัปดาห์ 
4. ก าหนดปัญหาการวิจัยให้ชัดเจนตรงกับหัวข้อการวิจัยและวรรณกรรมที่ทบทวน โดยใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 3 วัน 
5. ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจนทั้ง primary objective และ secondary objective โดยใช้

ระยะเวลาในการด าเนินการ 2 วัน 
6. เขียนโครงร่างการวิจัยในคนตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 5 สัปดาห์ 
7. น าเสนอโครงร่างการวิจัยต่อที่ประชุม เพ่ือดูว่ามีหัวข้อไหนของโครงร่างที่ควรเพ่ิมเติมหรือแก้ไขเพ่ือให้โครง

ร่างการวิจัยสมบูรณ์ก่อนส่งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน (EC) โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
1 วัน 

8. หาข้อมูลเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามมติคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  (EC) 
โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 สัปดาห์ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ผังกระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
/รายละเอียดงาน 

ระยะเวลา 

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
- จัดท ารูปเลม่รายงานการวิจัยฉบบั
สมบูรณ ์

2-4 สัปดาห ์

นักวิจัย
เจ้าของ

โครงการ/
ผู้ช่วยนักวิจัย 

 - จัดท าผลงานวิจัยท้ังในแบบรูปเลม่และ
สื่ออิเลคทรอนิคส ์
- ประสานงานกับงานประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัแก่ผู้ทีส่นใจ 
- ส่งผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารการ
วิจัย หรือ น าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ 

 
 

2-4 สัปดาห ์

๑๓. สรุปและเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

๑๔. เผยแพร่ผลงำนวิจัยใน
รูปแบบรูปเล่ม  

สื่ออิเลคทรอนิคส์ และ 
กำรประชุมวิชำกำร 

 



 
9. เสนอโครงร่างการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน (EC)  

9.1 ประสานงานกับงานประสานงานวิจัยทางคลินิกเพ่ือส่งโครงร่างการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
ศึกษาวิจัยในคน  (EC) 

9.2 น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  (EC) 
โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 2 วัน 

10. หาข้อมูลเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโครงร่างการวิจัยตามมติคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  (EC) 
โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 1-2 สัปดาห์ (แต่ละโครงการใช้เวลาต่างกัน) 

11. ด าเนินการศึกษาวิจัยตามโครงร่างที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  (EC) 
โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 6 เดือน ถึง 2 ปี 

12. วิเคราะห์ สรุปและเขียนรายงานการวิจัย ตรวจสอบแก้ไข 
      12.1 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่ได้ตามแผนการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistical Analysis Plan;SAP) 
      12.2 วิจารณ์และสรุปผลการศึกษาวิจัย 
      โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 2-4 สัปดาห์ 
13. สรุปและเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 2-4 สัปดาห์  
14. เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบรูปเล่ม สื่ออิเลคทรอนิกส์  
      14.1 จัดท าผลงานวิจัยทั้งในแบบรูปเล่มและสื่ออิเล็คโทรนิค 
      14.2 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้ที่สนใจ 
      14.3 ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย หรือ น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
      โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 2-4 สัปดาห์ 
 
ผู้รับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ประกอบด้วย 
1. นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
2. นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
3. นางสาวนิตาภา อินชัย   ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ 
4. นางสาวอนุธิดา ทับมี   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 


