การพิจารณาโครงการวิจัยที่ผานคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2546 - 2550

การพิจารณาโครงการศึกษาวิจัยในคน พ.ศ. 2546 – 2550
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย มีหนาที่ในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ในแตละเดือนจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครง
การวิจัยในคนที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเสนอขอใหพิจารณา เดือนละ 2 ครั้ง ผลจากการ
พิจารณามีดังนี้

พ.ศ. 2546
มีโครงการที่สงมาเปนโครงการใหมรวม 124 โครงการ(เฉพาะโครงการป 2546) แยกตามประเภท
ของหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา โครงการที่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยและเปน
โครงการ Multicenter มีจํานวน 29 โครงการ โครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มี 28 โครง
การและโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขทํารวมกับมหาวิทยาลัย 21 โครงการ
ปริมาณการพิจารณาโครงการ ทั้งหมด 666 โครงการ จากการประชุม 18 ครั้ง ประกอบดวย โครงการ
ใหม 125 โครงการ (รวมโครงการใหมของป 2545 บางโครงการ ) โครงการที่ยังไมผานการอนุมัติ 7
โครงการ โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 113 โครงการ โครงการสืบเนื่อง 422 โครงการ
การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา พบวา
1. โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย .49.09..... วัน
2. ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย …22.34. วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร )
3. ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 160.22.... วัน
4. ระยะเวลาที่ดาํ เนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยเฉลี่ย ...80.13..... วัน
คิดเปนรอยละ 50.01....... ของระยะเวลาทั้งหมด
5. ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย โดยเฉลี่ย …80.09….. วัน คิดเปนรอยละ.49.99... ของระยะ
เวลาทั้งหมด

พ.ศ. 2547
มีโครงการที่สงมาเปนโครงการใหมรวม 154 โครงการ(เฉพาะโครงการป 2547) แยกตามประเภท
ของหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา โครงการที่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มี 52โครงการ โครงการที่
ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยและเปน Multicenterกับตางประเทศ มี 23 โครงการ และโครงการที่ ดําเนินการ
โดยกระทรวงสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยและเปนโครงการ Multicenter มีจํานวน 22 โครงการ

ปริมาณการพิจารณาโครงการ ทั้งหมด 836 โครงการ จากการประชุม 21 ครั้ง ประกอบดวย โครงการ
ใหม 170 โครงการ (รวมโครงการใหมของป 2546 บางโครงการ )
โครงการที่ยังไมผานการอนุมัติ
10 โครงการ โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 166 โครงการ โครงการสืบเนื่อง 490 โครงการ

พ.ศ. 2548
มีโครงการที่สงมาเปนโครงการใหมรวม 117 โครงการ(เฉพาะโครงการป 2548) แยกตามประเภท
ของหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา โครงการที่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยและเปน
โครงการ Multicenterกับตางประเทศมี 30 โครงการ โครงการที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยและเปน
Multicenterกับตางประเทศ มี 18 โครงการ และโครงการที่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน
18 โครงการ
ปริมาณการพิจารณาโครงการ ทั้งหมด 948 โครงการ จากการประชุม 20 ครั้ง ประกอบดวย โครงการ
ใหม 133 โครงการ (รวมโครงการใหมของป 2547 บางโครงการ )
โครงการที่ยังไมผานการอนุมัติ
27 โครงการ โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 172 โครงการ โครงการสืบเนื่อง 616 โครงการ
การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา พบวา
1. โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 34.38 วัน
2. ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.47 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร )
3. ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 123.3 วัน
4.ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ คิดเปนรอยละ 46.27 ของ
ระยะเวลาทั้งหมด
5.ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย คิดเปนรอยละ 53.73 ของระยะเวลาทั้งหมด

พ.ศ. 2549
มีโครงการที่สงมาเปนโครงการใหมรวม 106
โครงการ(เฉพาะโครงการป 2549) แยกตาม
ประเภทของหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา โครงการที่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มี 27 โครงการ โครง
การที่กระทรวงสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยและเปนโครงการ Multicenter กับตางประเทศมี 23 โครง
การ โครงการที่ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข มี 12 โครงการ (ดังตารางที่ 1)
ปริมาณการพิจารณาโครงการ ทั้งหมด 1223 โครงการ จากการประชุม 22 ครั้ง ประกอบดวย โครง
การใหม 108 โครงการ (รวมโครงการใหมของป 2548 บางโครงการ )
โครงการที่ยังไมผานการ
อนุมัติ 24 โครงการ โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 173 โครงการ โครงการสืบเนื่อง 918 โครงการ
การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา พบวา

1. โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 20.33 วัน
2 ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.2 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร )
3.ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 83.14 วัน
4.ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ คิดเปนรอยละ 49.69 ของ
ระยะเวลาทั้งหมด
5.ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย คิดเปนรอยละ 50.31 ของระยะเวลาทั้งหมด

พ.ศ. 2550
มีโครงการที่สงมาเปนโครงการใหมรวม 135 โครงการ(เฉพาะโครงการป 2550) แยกตามประเภท
ของหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา โครงการที่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยและเปน
โครงการ Multicenter มีจํานวน 29 โครงการ โครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มี 22 โครง
การและโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขทํารวมกับตางประเทศ มี 21 โครงการ (ดังตารางที่1)
ปริมาณการพิจารณาโครงการ ทั้งหมด 1178 โครงการ จากการประชุม 24 ครั้ง ประกอบดวย โครง
การใหม 137 โครงการ (รวมโครงการใหมของป 2549 บางโครงการ )
โครงการที่ยังไม
ผานการอนุมัติ 21 โครงการ โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 2,153 โครงการ โครงการสืบเนื่อง 805
โครงการ
การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา พบวา
1. โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 20.90 วัน
2 ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 97.39 วัน
3. ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.16 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร)
4. ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ (นับจากวันที่สํานักงานฯ
รับโครงการถึงวันที่อนุมัติ) คิดเปนรอยละ45.99 ของระยะเวลา ทั้งหมด
5.ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย (นับตั้งแตวันที่กลับไปแกไขครั้งแรกถึงวันที่อนุมัติ)
คิดเปนรอยละ54.01 ของระยะเวลาทั้งหมด

แสดงจํานวนโครงการที่พิจารณา ป 2546-2550 แยกตามวาระการประชุม

ป

2546
2547
2548
2549
2550

เรื่องสืบเนื่อง
โครงการ โครงการ เรื่องที่แกไข รายงาน แกไขตาม
ใหม
ที่ไมผาน เปลี่ยน
SAE
มติของ
การ
แปลง
กรรมการ
อนุมัติ
125
7
113
219
94
170
10
166
241
118
133
27
172
374
142
108
24
173
539
192
137
21
215
432
213

เรื่องเพื่อ เรื่องเพื่อ
ทราบ
พิจารณา

รวมทั้ง
หมด

80
73
72
124
109

666
836
948
1223
1178

28
58
28
63
51

การพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2548
1. มีโครงการใหมที่ขอรับการพิจารณา จํานวน 133 โครงการ
2. ประเภทของโครงการที่พิจารณาแยกตามหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา

- โครงการที่ทําโดยหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขมี จํานวน 27 โครงการ
- โครงการที่กระทรวงสาธารณสุข ทํารวมกับหมาวิทยาลัย และเปนโครงการ Multicenter
จํานวน 23 โครงการ
- โครงการโดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 โครงการ
3. การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา
โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 20.33 วัน
1. ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.2 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร )
2. ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 83.14 วัน
3. ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยเฉลี่ย 41.31 วัน
คิดเปนรอยละ 49.69 ของระยะเวลาทั้งหมด
4. ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย โดยเฉลี่ย 41.83 วัน คิดเปนรอยละ 50.31 ของระยะ
เวลาทั้งหมด
4. ปริมาณการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ

4.1 รวมโครงการที่พิจารณาทั้งหมด 948 โครงการ
4.2 โครงการใหม
133 โครงการ
4.3 โครงการที่ยังไมผานการอนุมัติ 27 โครงการ
4.4 โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 172 โครงการ
4.5 โครงการสืบเนื่อง
161 โครงการ
5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ รวม
20 ครั้ง

การพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2549
1. มีโครงการใหมของป 2549 จํานวน 106 โครงการ
2. ประเภทของโครงการที่พิจารณาแยกตามหนวยงานที่ทําวิจัยพบวา
- โครงการที่ทําโดยหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขมี จํานวน 27 โครงการ
- โครงการที่กระทรวงสาธารณสุข ทํารวมกับหมาวิทยาลัย และเปนโครงการ Multicenter
จํานวน 23 โครงการ
- โครงการโดยกระทรวงสาธารณสุขรวมกับมหาวิทยาลัย จํานวน 12 โครงการ
3 การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา
1. โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 20.33 วัน
2. ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.2 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร )
3. ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 83.14 วัน
4. ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยเฉลี่ย 41.31 วัน
คิดเปนรอยละ 49.69 ของระยะเวลาทั้งหมด
5. ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย โดยเฉลี่ย 41.83 วัน คิดเปนรอยละ 50.31 ของระยะเวลา
ทั้งหมด
4. ปริมาณการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการฯ
4.1 รวมโครงการที่พิจารณาทั้งหมด 1223 โครงการ
4.2 โครงการใหมที่พิจารณา
108 โครงการ
4.3 โครงการที่ยังไมผานการอนุมัติ 24 โครงการ
4.4 โครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 173 โครงการ
4.5 โครงการสืบเนื่อง
918 โครงการ
5. จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ รวม 22 ครั้ง

การพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2548
1. โครงการขอรับการพิจารณา จํานวน 117 โครงการ
2. การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ1)
2.1 โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 43.14 วัน
2.2 ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 123.37 วัน

สรุประยะเวลาในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน เปรียบเทียบ ป 2548 กับ ป 2549
การพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2548 (ขอมูลเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2548)
1. โครงการขอรับการพิจารณา จํานวน 71 โครงการ
- ผานการอนุมัติ มีจํานวน 51 โครงการ
2. การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 )
2.1 โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 43.14 วัน
2.2 ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 123.37 วัน
การพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2549 (ขอมูลเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2549)
1. มีโครงการที่ขอรับการพิจารณา จํานวน 54 โครงการ
- โครงการที่ผานการอนุมัติแลว มีจํานวน 22 โครงการ
- โครงการที่ขอยกเลิก มีจํานวน 4 โครงการ
2. การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 )
2.1 โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 20.33 วัน
2.2 ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 83.14 วัน
2.3 ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวจิ ัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.2 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร )
2.4 ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยเฉลี่ย 41.31 วัน
คิดเปนรอยละ 49.69 ของระยะเวลาทั้งหมด
2.5 ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย โดยเฉลี่ย 41.83 วัน คิดเปนรอยละ 50.31 ของระยะเวลา
ทั้งหมด

สรุปการพิจารณาโครงการวิจัยในคน ป 2550
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข)
การพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2550
1. โครงการขอรับการพิจารณา จํานวน 135 โครงการ
2. โครงการที่ผานการอนุมัติ มีจํานวน 62 โครงการ (พิจารณาในป 2550)
3. การพิจารณาโครงการแบงตามชวงเวลา (รายละเอียดดังเอกสารแนบ1)
3.1 โครงการที่ขอเขารับการพิจารณาจากวันที่เสนอถึงวันที่พิจารณามีคาเฉลี่ย 20.90 วัน
3.2 ระยะเวลาจากวันที่เสนอโครงการ ถึงวันที่อนุมัติโครงการใชเวลาโดยเฉลี่ย 97.39 วัน
3.3 ระยะเวลาการแจงผลการประชุมใหผูวิจัยทราบใชเวลาโดยเฉลี่ย 5.16 วัน
( นับจากวันประชุมคณะกรรมการ ถึงวันที่แจงใหนักวิจัยทราบโดยเอกสาร)
3.4 ระยะเวลาที่ดําเนินการโดยสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ (นับจากวันที่สํานักงานฯ
รับโครงการถึงวันที่อนุมัติ) โดยเฉลี่ย 45.18 วัน คิดเปนรอยละ45.99 ของระยะเวลา
ทั้งหมด
3.5 ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยผูวิจัย (นับตั้งแตวันที่กลับไปแกไขครั้งแรกถึงวันที่อนุมัติ) โดย
เฉลี่ย 53.06 วัน คิดเปนรอยละ54.01 ของระยะเวลาทั้งหมด
4. ประเภทของโครงการที่เสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน แยกตามหนวยงาน
พบวา โครงการ Multicenter ในตางประเทศ ทํารวมกับกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย
มีถึง 29 โครงการ รองลงมาไดแกโครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข มี 22 โครง
การ และ โครงการที่ทํารวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในตางประเทศ มี
จํานวน 20 โครงการ
5. จํานวนโครงการที่ผานการพิจารณาในป 2550
- รวมโครงการที่คณะกรรมการพิจารณา ทั้งหมด 1,178 โครงการ
- โครงการใหม
137 โครงการ
- โครงการที่ยังไมผานการอนุมัติ
21 โครงการ
- เรื่องที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง
215 โครงการ
- เรื่องสืบเนื่อง ทั้งหมด รวม
805 โครงการ

