
 

   

7

 
บทที่ 2 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 
2.1  รูปแบบการวิจัย   

การศึกษานี้เปนการศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiologic study) แบบไปขางหนาเชิงพรรณนา 
อาศัยขอมูลผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล (Prospective hospital-based case descriptive study) 
โดยใชแบบบันทกึขอมลูมาตรฐานที่แพทยโรคหัวใจแตละสถาบนั/โรงพยาบาลเปนผูสรางขึน้ เกบ็ขอมลูของ
ผูปวยจากบัตรประจําตัวผูปวยนอก และ เวชระเบียน  

 
2.2 ประชากรศกึษา 

ไดแกผูปวยที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปนโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลอืดเฉียบพลัน (Acute Coronary 
Syndrome) ตามเกณฑทีก่าํหนดทกุรายที่เขารับการรักษาเปนผูปวยใน ของโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ 
17 แหงดังนี ้ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ 3 แหง ไดแก  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ, โรงพยาบาลพญาไท 
2,โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท  โรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพ 10 แหง ไดแก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ, 
โรงพยาบาลตาํรวจ, โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา, โรงพยาบาล
ภูมิพลอดลุยเดช, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันทรวงอก, วชริพยาบาล, 
โรงพยาบาลศริิราช  โรงพยาบาลรัฐบาลในตางจังหวัด 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม, 
โรงพยาบาลศรีนครินทรขอนแกน, โรงพยาบาลสงขลานครินทร และโรงพยาบาลเอกชนในตางจังหวัด 1 
แหง ไดแกโรงพยาบาลกรงุเทพ-ภูเก็ต  โดยมีเกณฑคัดเลอืกผูปวยดังตอไปนี ้
    2.2.1.  เกณฑคัดเขา (Inclusion criteria)  
  ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคกลามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉียบพลนั (Acute Coronary  

Syndrome)  ดังนี ้ 
  2.2.1.1.  ST elevation MI วินิจฉยั โดย  

2.2.1.1.1   EKG มี ST segment ยกขึน้ (elevation) มากกวา 0.1 mV ต้ังแต 2 lead 
ติดกันขึน้ไป หรือ 0.2 mV ใน lead V1-V3 หรือมลีักษณะ left bundle branch block  ที่คิดวาเกิดขึ้นใหม  

2.2.1.1.2. มีประวัติ ขอใดขอหนึ่ง หรือทัง้ 2 ขอ ตอไปนี ้ 
1. มีประวัติเจบ็แนนหนาอกนานกวา 20 นาท ี 
2. มีคา cardiac enzyme เปลี่ยน อยางนอย 1 ขอใน 3 ขอ  ตอไปนี ้

2.1 CK-MB มากกวา หรือ เทากับ 2 เทาของคา upper normal limit ของ 
โรงพยาบาลนัน้ ๆ เฉพาะในกรณีที่ไมมผีล CK-MB อนุโลมใหใชคา CK 
ได (โดยที่ CK มากกวา หรือ เทากบั 2 เทาของคา upper normal limit 
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ของ โรงพยาบาลนัน้ ๆ ) 
2.2 Troponin T มากกวา หรือ เทากบั 0.1 ng/mL 
2.3 Troponin I  มากกวา หรือ เทากบั 0.1 ng/mL              
หมายเหต ุ  : แมไมมีอาการเจ็บหนาอกแตมี EKG แบบ ST-elevation MI ที่
ชัดเจนตามขอ 1 ใหวินิจฉัยวาเปน ST-elevation MI ดวย 

2.2.1.2 Non ST elevation MI วินิจฉัย โดย (มีทัง้ 3 ขอ) 
 2.2.1.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG เปนแบบ ST depression หรือ 

inverted T   wave  
 2.2.1.2.2   มีประวัติเจบ็แนนหนาอกนานกวา 20 นาที  

ยกเวนในบางกรณทีีผู่ปวยไมสามารถบอกไดเชน  ผูปวยที่มาดวย post 
cardiac arrest, shock, syncope หรือ cardiogenic dyspnea 

2.2.1.2.3   มีคา cardiac enzyme เปลี่ยน อยางนอย 1 ขอใน 3 ขอ ตอไปนี ้
1. CK-MB มากกวา หรือ เทากบั 2 เทาของคา upper normal limit ของ 
โรงพยาบาลนัน้ ๆ เฉพาะในกรณีที่ไมมผีล CK-MB อนุโลมใหใชคา CK 
ได (โดยที่ CK มากกวา หรือ เทากบั 2 เทาของคา upper normal limit 
ของ โรงพยาบาลนัน้ ๆ ) 

     2. Troponin T มากกวา หรือ เทากับ 0.1 ng/mL 
           3. Troponin I มากกวา หรือ เทากบั 0.1 ng/mL     
        2.2.1.3.  Unstable angina with ST-T change วินิจฉยัโดย (มีทั้ง 3 ขอ) 

2.2.1.3.1 มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG เปนแบบ ST segment or T wave change 
ของขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้ 

   1.)  ST segment depression มากกวา หรอืเทากบั 0.5 mm  (0.05mV) ต้ังแต 
2 leads ข้ึนไป  

         2.)   T wave inversion มากกวาหรือเทากับ 1 mm. (0.1 mV) 
         2.2.1.3.2    มีประวัติเจ็บแนนหนาอกเขาไดกับขอใดขอหนึ่งตอ ไปนี้ 

           1.  Angina at rest 
                                         2.  New onset of angina  ความรุนแรงของ angina อยางนอยเทากบั CCS 

classification 3 severity ( Canadian Cardiovascular Society 
Classification)  

  3. Recent acceleration  of angina ; มีการเจ็บอก angina เพิ่มมากขึ้น โดย
เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 CCS class หรือ มีความรุนแรงอยางนอยเทากบั CCS 
class 3 
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      ยกเวนในบางกรณทีี่ผูปวยไมสามารถบอกไดเชน  ผูปวยที่มาดวย post 
cardiac arrest, shock, syncope หรือ cardiogenic dyspnea 

        2.2.1.3.3   มีคา cardiac enzyme อยูในเกณฑปกติตาม criteria ที่ใช  ทัง้ 3 ขอ 
ดังตอไปนี ้

  1.   CK-MB นอยกวา 2 เทาของคา upper normal limit ของ โรงพยาบาล นั้น 
ๆ ในกรณีที่ไมมีผล CK-MB อนุโลมใหใชคา CK ได โดยที่ CK ตองนอยกวา 2 
เทาของคา upper normal limit ของ โรงพยาบาลนั้น  
2.  Troponin T นอยกวา  0.1 ng/mL 

   3.  Troponin I  นอยกวา  0.1 ng/mL        
หมายเหต ุ: 
 1. ผูปวยที่มาดวย acute dyspnea ไมมีอาการเจบ็หนาอก แต EKG มี ST-T 
changes  มี cardiac marker ปกติ และมี document  CAD ชัดเจน จาก 
coronary angiogram ในกรณีนี้ใหวินิจฉยัเปน  unstable angina 
 2. ผูปวยที่ไมไดรับการตรวจ CK,CK-MB หรือ TropT/I แต EKGมี ST-T 
change หรือ inverted T และมีอาการ chest pain ใหวินิจฉัยเปน UA    

   2.2.2. ผูปวยจะตองมอีาการและอาการแสดงของโรคทีเปนไมเกิน 14 วันหลังจากเกิด
อาการ (onset of symptom) 
                  2.2.3  เกณฑคัดออก (Exclusion criteria) 
   2.2.3.1. ผูปวยที่ไมตรงตาม criteria ของเกณฑคัดเขา 
   2.2.3.2. ผูปวยไมยินยอมใหขอมลู 
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2.3  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
2.3.1 จัดตั้งโครงสรางการบริหารจัดการ (organization) มีโครงสรางดังตอไปนี้ 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทยฯ ประกอบดวยกรรมการบริหารสมาคมแพทย
โรคหัวใจ  

บทบาทหนาที ่
• เปนเจาของโครงการ และเจาของฐานขอมูล 

       คณะกรรมการอํานวยการ (Steering committee) ประกอบดวย 
• ประธาน : นายกสมาคมแพทยโรคหัวใจ 
• ผูแทนจากสมาคมแพทยโรคหัวใจโดยสถาบัน/หรือรพ.ที่เขารวมวิจัยแหงละ 2 

ทาน 
• methodologist 

Sites  (แพทย,พยาบาล) Central management 
Project manager 

Publication Committee 

QA  team หนาที่รับผิดชอบ 

งานบริหาร
โครงการ 

Data Analysis Data Collection 
and  Data 
Monitoring 

Management Data base 
Programming 
And management 
(Sub-contract) 

Biostatistics 
Sub-contract 

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ฯ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
Steering committee 

Executive committees 
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• ผูแทนจากแหลงทุนภายนอก (สสส.) 
• ผูแทนจาก CRCN 
• ผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข 

  ที่ปรึกษา : ศ.นพ.ธาดา  ยิบอินซอย 
   มีบทบาทหนาที่ดังนี ้

1. ดูแลและใหคําแนะนําและประเมินการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ต้ังไว 

2. อนุมัติการเปดเผยขอมูล หรือการนําขอมูลไปใช(นโยบายการตีพิมพ  ชื่อผูนิพนธ 
เปนตน 

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
4. มีสวนรวมในการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
 คณะกรรมการดําเนินการ (Executive committee) 
  ประธาน  :    พ.ญ. จาดศรี  ประจวบเหมาะ 
  คณะกรรมการ  :     ศ.นพ.ปยทัศน   ทัศนาวิวัฒน 

    นพ.กัมปนาท  วีรกุล 
   รศ.นพ.ดํารัส  ตรีสุโกศล 
   รศ.นพ.ปยะมิตร  ศรีธรา  
   รศ.นพ.สุพจน  ศรีมหาโชตะ 
   นพ.โสภณ  สงวนวงษ 
   นพ.กิติพร  อังคะสุวพลา 
   อ.นพ.รังสฤษฎ  กาญจนะวณิชย 
   นพ.วรชาติ  โมฬีฤกษภูมิ 
   อ.นพ.พิสิษฐ  หุตะยานนท 
   นางลดาทิพย  สุวรรณ             ผูประสานงานโครงการ 
   นางสาวศิริวิมล สมนาม   ผูชวยผูประสานงานโครงการ 
 

   บทบาทหนาที ่
1. เขียนโครงการของบประมาณการดําเนินงาน 
2. วางแผนงานการดําเนินการ 
3. ดําเนินการตามโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนงาน 
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4. ประสานงานระหวางสถาบัน 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผูดําเนินการ 
6. จัดทําคูมือและแบบกรอกขอมูล 
7. ทํา QA  
8. เปนสวนของกลุมนิเทศงานระหวางสถาบัน 
9. กํากับดูแลการทํางานผูประสานงานขอมูล 
10. กํากับดูแลคณะกรรมการเขียนและจัดตีพิมพงานวิจัย 
11. กํากับดูแลการดําเนินงานของแตละโรงพยาบาล 
12. มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล 

  
 ฝายจัดการขอมูล  ประกอบดวย 
   1. นางลดาทิพย สุวรรณ, ผูประสานงานโครงการ (Research coordinator) วุฒิการศึกษา

ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตรการแพทย มีประสบการณการวิจัยและการบริหารจัดการวิจัยไมนอยกวา 
5 ป  มีความรูทางดาน computer database ดี และมีความรูทางชีวสถิติปานกลาง-ดี 

      บทบาทหนาที่ 

1.1  งานบรหิารโครงการ 

• เปนเลขานุการ executive committee 
• ประสานและดําเนินการใหระบบดําเนนิการไปตามกําหนด 
• จัดการประชุมและจัดเตรียมเอกสาร 
•  เปนคนกลางในการประสานงานการดําเนินงานระหวาง site 

  programmer   และแหลงทุน กบัสวนกลาง 
• งานธุรการ เชนออกหนงัสอืเชิญประชุมตางๆ  จัดสงเอกสาร 
• งานอื่นๆที่ คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

      -  จัดทํา Protocol ของระบบทัง้หมดโดยนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร 
เห็นชอบ 

       - จัดทาํ Protocol เสนอของบประมาณกบัแหลงทุน และรวมเขียนรายงาน
สรุป   ตางๆ  ตามที่แหลงทนุกําหนด 

      - ทําบัญชีงบประมาณและรายรับ-รายจายของโครงการ 
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               1.2   Data Collection and Data Monitoring 

• ประสานงานการเก็บขอมลูกบั site 
• แกไขปญหาในการดําเนินการ 
• จัดทํารายงานประจําเดอืน 
• ตรวจสอบคุณภาพการกรอกขอมลูลงใน CRF 
• ตรวจสอบความครบถวนของ cases 

    1.3   Data Base management 

• Data entry (Double) 
- คร้ังแรกนําเขาบน web-base โดยเจาหนาที่ของแตละ site 
- นําเขาครั้งทีส่อง โดยสวนกลาง 

• ตรวจสอบความถูกตองของขอมลูกอนการวิเคราะห (Validation) 
• ตรวจสอบคณุภาพการสงขอมูลในฐานจัดกระบวนการ QA 
• Logical checking 
• Cleaning of data 
• ดูแลความปลอดภัยของ database 

    1.4  Data analysis 

• รวมในการกําหนดรหสัใน CRF 
• รวมกําหนด logical check 
• reviews ใน part data analysis (ถามี) 
• รวมกําหนดแผนการวิเคราะห 

1.5 QA Team 
• กําหนดแผนการทํา QA 
• ดําเนินการในการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ รวมกบัคณะกรรมการ 

 
2. นักโปรแกรม computer     (part time  นพ.กองเกียรติ  เกษเพ็ชร) 
 บทบาทหนาที่ 

2.1 เขียนโปรแกรมและ protocol ในการบันทึกขอมูล   ตรวจสอบขอมูลและวิเคราะห  
ขอมูล 

       2.2 เขียนโปรแกรมการลง web-registry และจัดทําฐานขอมูลและวิธีลงขอมูลทาง 
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web-base 
    2.3 ดูแลปรับปรุงฐานขอมลูและโปรแกรมใหตรงกบัความตองการ(data 

maintenance) 
    2.4  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับฐานขอมูลและโปรแกรม 
    2.5  รักษาความลับของฐานขอมูล 

            2.6  กาํหนด Data base program ที่จะใชเกบ็ขอมูลระยะยาว 
 
  3. ผูดําเนินการของแตละสถาบัน/โรงพยาบาล ประกอบดวย   

3.1   แพทยโรคหัวใจ แหงละ 2 ทาน 

      บทบาทหนาที่ 
1. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
2. มีสวนรวมในการตั้งคําถามงานวิจัย (ในกรอบปญหา / เปาหมายหลัก) 
3. ตรวจสอบความถูกตอง (Case verification) ของผูปวยทุกรายที่เขา Inclusion 

criteria 
4. กํากับดูแลการลงขอมูลใหครบถวนถูกตอง 
5. ลงนามกํากับใน Case Report Form ภายหลังจากตรวจสอบความถูกตองแลว 
6. ประสานงานกับคณะกรรมการดําเนินการและ/หรือผูจัดการโครงการกรณีมีปญหา 
7. มีสวนรวมเสนอแนวคิดในการวิเคราะหขอมลูและการเขียนผลงานวิจัย 

 
3.2  พยาบาล แหงละ 2 ทาน 

    บทบาทหนาที ่
1. เลอืกผูปวย(Case identification) ตามขอกําหนด Inclusion criteria เพื่อเก็บขอมูล

โดยคัดเลอืกผูปวยทุกรายที่เขาขาย 
2. บันทกึรายผูปวยลง Log book 
3. อธบิายและแจงใหผูปวยทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย  
4. ลงขอมูล Data entry ใน Case Report Form และ Web entry ตามขอกําหนดที่ไดรับ 

การฝกอบรม 
5. ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของขอมูล 
6. จัดเตรียมเอกสารเชน เวชระเบียน ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ใหแพทย

ตรวจสอบความถูกตองกับ CRF และลงนาม 
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7. รวบรวมและจัดสง CRF ทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูประสานขอมูลสวนกลาง ทุก 
วันที่ 15 และ วันที่ 30 ของทุกเดือน และจัดเก็บสําเนาไวที่ site1 ชุด  

8. ใหความรวมมือและจัดเตรียมเอกสารใหพรอมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ 
(Audit) 

9. ประสานงานกับผูจัดการโครงการ(สมาคมแพทยโรคหัวใจฯ)ในกรณีที่มีปญหาดาน
ขอมูล 

2.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
              พยาบาลผูชวยวิจัยของสถาบนั/โรงพยาบาลทีไ่ดผานการอบรมจะเปนผูเกบ็รวบรวมขอมลูโดยการ
สัมภาษณ, OPD card และเวชระเบยีนผูปวย ตามแบบฟอรมบันทึกขอมูล (CRF) กอนเก็บขอมลูจะตอง
อธบิายและแจงใหผูปวยทราบถึงวัตถปุระสงคของการวิจัย ขอมลูทีเ่ก็บรวบรวมมีดังนี ้

2.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย (Patient profile) เชน ชือ่-นามสกุล,วัน-เดือน-ปเกิด, เพศ, 
ภูมิลําเนา, เช้ือชาติ และสญัชาติ เปนตน 

2.4.2 ขอมูลเกีย่วกบัการเขารับการรักษาเปนผูปวยใน (Admission profile) เชน สถานะ 
referred, hospital number, admission and discharge date และในระยะที่ 2-3 เก็บขอมลูเพ่ิมเติมคือ
สทิธิคารักษาในการเบกิ-จาย และคารักษาพยาบาล 

2.4.3 ขอมูลเกีย่วกบัโรคหรืออาการที่เกิดขึน้ในการเขารับการรักษา(episodic data) เชน การ
วินิจฉยั, ประวัติการเจ็บปวยหรืออาการที่เกี่ยวของ, ปจจัยเสี่ยง, การตรวจทางหองปฏิบัติการ, การรักษา
และหัตการ, ภาวะแทรกซอน และผลการรักษา  
 
2.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมลู 

ต้ังแต 1 ส.ค. 2545 - 31 ต.ค. 2548 
 

2.6 การบริหารจัดการขอมูล 
2.6.1.  การลงขอมลู (data entry)                   

 ขอมูลที่เกบ็รวบรวมไดจะตองผานการตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองขอมูลจากพทย
ผูรับผิดชอบ และถกูบันทึกเขาสูฐานขอมลูบน Web 2 คร้ัง (double entry) โดยพยาบาลผูชวยวิจัย และผู
ประสานงานการโครงการสวนกลาง หากพบความผิดพลาดจะตองรบีดําเนินการแกไขและตรวจสอบขอมลู
กับเอกสารตนฉบบัอีกครั้ง โดยแสดงเปนแผนผังขัน้ตอนการทํางานดังนี ้
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  2.6.2.  การกํากับและควบคุมคุณภาพ (Quality assurance system) 
    เนื่องจากโครงการนี้เปนการศึกษาแบบสหสถาบนั ดังนัน้เพื่อใหผลการศึกษาที่ไดมีความถูกตอง 
เช่ือถือได และเปนไปตาม protocol ที่กําหนด ดังนั้นแพทยและพยาบาลผูชวยวิจัยทุกคนจะไดรับการ
ฝกอบรมเพือ่ใหมีความเขาใจที่เหมือนกัน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  มีการติดตามการวิจัยเปนระยะ (Monitoring) ทั้งหมดจาํนวน 7 ครั้ง โดยชวงแรกจะไปตรวจเยี่ยม
หลังจากเร่ิมโครงการได 1 เดือน เพือ่ใหคําแนะนําในกรณีที่มปีญหา และหลงัจากนั้นจะไปติดตามทุก 3-4 
เดือน  เพ่ือตรวจสอบความครบถวนของราย(case coverage) โดยทีค่วามครบถวนของรายจะตองไมนอย
กวา 80% รวมทั้งตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และสมบูรณของขอมลูทัง้หมดที่ไดรับการบนัทึกและ

พบตรวจสอบ
ความถูกตองของ
การ Key ขอมูล 

ไมมี 

Site 

ทะเบียนผูปวย 
CRF 

Data entry 1 
Web-base 

Central management Center 

ตรวจความครบถวนและถูกตองของ
การกรอกขอมูลใน CRF 

Database (Data entry 1) 

ขอผิดพลาด 

Validation  
และแกไข 

Logical Check 

Clean Database 

ขอมูลถูก 

ขอมูลผิด 

จะไมมีการแกไขมี
ระบบชั้นความลับ
ในการดงึขอมูล 

มี 

QA Team  
+ Site Visit 

Data entry  

OPD Card 
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รายงาน ตามแนวทางของ good clinical practice เพ่ือใหขอมลูมีความถูกตองและนาเชือ่ถอื  

มีการตรวจสอบการวิจัยจากภายนอก(Auditing) จํานวน 2 ครั้ง เพื่อกํากับและควบคุมคุณภาพ 
โดย ผูแทนของแหลงทนุที่ใหการสนบัสนุนโครงการ เชน สสส. สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย  ฯลฯ  
เปนผูประเมนิโครงการวิจัยที่ 6 เดอืน และเมื่อครบ 1 ป  

 
2.7 การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดรับการบันทึกจะถูกนํามาวิเคราะหแบบพรรณา เปนจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย มัธยฐาน คา
เบีย่งเบนมาตรฐาน พิสัยควอไทล การเปรยีบเทยีบขอมลูระหวางกลุมจะใช x2-test, t-test  หรอื One-Way 
ANOVA ในกรณีทีข่อมูลเปนการแจงแจกปกต ิ และในกรณทีี่ขอมลูมีการแจกแจงไมปกติจะใช สถิติ Mann-
Whitney U test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางขอมูล 2 ชุด และถามากกวา 2 ชุดจะใช Kruskal-Wallis 
test  สถิติทดสอบทั้งหมดกาํหนดระดับนัยสําคัญที ่ α = 0.05 วิเคราะห โดยใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS 
for windows version 13.0  
 
2.8 ขอพิจารณาดานจริยธรรม 

โครงการนี้ไดผานการพิจารณาของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของแตละสถาบันที่เขา
รวมโครงการ การวิจัยนี้ไมมีผลทางกายภาพตอผูปวยที่เขารวมโครงการ ดังนั้นการเก็บขอมูลสวนใหญจะ
เปนการขออนุญาตผูปวยโดยการบอกกลาว  

 ขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับผูปวยถือเปนความลับและจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปที่เปนสรุปผลการวิจัย    
ช่ือ-นามสกุลผูปวยจะใชเปนชื่อยอและถูกแยกจากขอมูลหลัก จัดระบบปองกันการเชื่อมตอจากผูไมไดรับ
อนุญาต และการเชื่อมตอขอมูล 2 สวน จะกระทําไดโดยตองไดรับอนุญาตจากมติคณะกรรมการบริหารเมื่อ
จําเปนเทานั้น 


