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Definition นิยาม

ICH E6 GCP (1.44 and 6.1 – 6.16)

• A document that 

o describes the objective(s), design, methodology, statistical 

considerations, and organization of a trial

o gives the background and rationale for the trial

Declaration of Helsinki 2013 (section 22)

• A research protocol

o clearly describe the study design and performance

o contain a statement of the ethical considerations involved 
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Why Study Protocol is Important
Protocol
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Why Protocol is Important

• ความสำคัญของโครงร.างการวิจัย

a. Scientific plan: 

• pre-determined or pre-specified scientific invetigation 

แผนการวิจัยท่ีถูกกำหนดไวSก.อนท่ีจะดำเนินการ)

b. Assure scientific integrity: 

• post-hoc analysis or multiple analysis may compromise 

scientific integrity of the study (การวิเคราะห]หลังเห็นขSอมูล 

หรือวิเคราะห]ซํ้าๆ อาจส.งผลต.อความถูกตSอง หรือความเชื่อถือ)

c. Support communication (เครื่องมือส่ือสาร)
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Why Protocol is Important

• ความสำคัญของโครงร.างการวิจัย

c. Enhance efficiency and data quality (เพิ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินการวิจัย และคุณภาพขRอมูล) 

d. Protocol obtain IRB/IEC approval prior study starting 

(โครงร.างการวิจัยไดRการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยฯ ก.อนเริ่มดำเนืนการ)

e. Conduct study in compliance with the approved 

protocol (ดำเนินการวิจัยตามโครงร.างการวิจัยที่ไดRอนุมัติ)

02.12.2019 5



Protocol Writing
Protocol
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• Clearly described in details

(เขียนอธิบายชัดเจน และรายละเอียดพอเพยีง)

• Concise and simple 

(เขียนกระชับ และประโยคไม่ซับซ้อน)

• Comprehensible (understandable, user-friendly) 

(เข้าใจได้ง่าย)

Protocol Writing (Scientific Writing)
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• Objective vs. subjective

(ข้อเทจ็จริง vs. ความเหน็ ประสบการณ์ หรือความเชืtอ)

• Referencing

(การอ้างองิ)

Protocol Writing (Scientific Writing)
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6.1 General Information

6.2 Background Information

6.3 Trial Objectives and 

Purpose

6.4 Trial Design

6.5 Selection and 

Withdrawal of Subjects

Protocol Outlines 
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1) ขRอมูลทั่วไปของโครงการวิจัย

2) ขRอมูลพื้นฐานและการ

ศึกษาวิจัยที่มีมาก.อน และเหตุ

ผลการวิจัย

3) วัตถุประสงค�การศึกษาวิจัย

4) รูปแบบการศึกษาวิจัย

5) กลุ.มประชากรศึกษา



6.6 Treatment of Subjects

6.7 Assessment of Efficacy

6.8 Assessment of Safety

6.9 Statistics

6.10 Direct Access to Source 

Data/Documents

6.11 Quality Control and 

Quality Assurance

6.12 Ethics

Protocol Outlines 
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6) Study intervention: การ

รักษาที่ทดลอง และการรักษาที่

เปรียบเทียบ

7) การประเมินผลการทดลอง 

(ประสิทธิภาพ) วิธีการประเมิน 

และนิยามการวิเคราะห�

8) การประเมินความปลอดภัย 

และการรายงาน



6.9 Statistics

6.10 Direct Access to Source 

Data/Documents

6.11 Quality Control and 

Quality Assurance

6.12 Ethics

Protocol Outlines 
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9) การเก็บรวมรวมขRอมูล และ

แผนการวิเคราะห�ขRอมูล

10) การเก็บและปกป�องขRอมูล และ

เอกสารที่เกี่ยวขRอง

11) การกำกับดูแลและควบคุม

คุณภาพ และการรับประกัน

คุณภาพ

12) ขRอพิจารณาทางจริยธรรม



ขRอมูลทั่วไปของการวิจัย

a. Protocol title: informative 

b. Protocol identification number

c. Protocol version and date:

• Final version and date

• Protocol amendment and date

d. Investigator’s name, address and contact details 

e. Sponsor’s name, address

f. Laboratory or other institutes participating in the study

General Information
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ขRอมูลพื้นฐานและการศึกษาวิจัยที่มีมาก.อน และเหตุผลสนับสนุนการวิจัย

a. Disease or indication 

b. Study population and setting

c. Intervention: 

• prior non-clinical and clinical studies

• Exposure (dose, frequency and duration of treatment)

Background Information
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ขRอมูลพื้นฐานและการศึกษาวิจัยที่มีมาก.อน และเหตุผลสนับสนุนการวิจัย

d. Outcomes (response) and assessment tools and 

assessing times

• Relevance

• Validity, accuracy and relaibilty of assessment tools

Background Information
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e. Control intervention (comparator)

• Control: none, placebo, active control (existing 

treatment), different exposure of the intervention, and 

historical control

• Hypothesis testing and effect size and size of 

difference

f. Summary of risks and benefits

Background Information
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วัตถุประสงค�การศึกษาวิจัย

• Describe

a. Primary objectives: determine primary endpoint and 

sample size estimation

b. Secondary objectives

c. Exploratory objectives

Study Objectives
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• Writing study objectives

o PICOT (study Population/indication, Intervention, 

Control, Outcome and Time of assessment)

o Be specific 
• Outcomes should be qualtifiable (catgorical or continuous), 

• Meaning of response/success or non-response/failure 
should be specified

Study Objectives
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Study objectives Outcome assessment 
(Tools & Analysis)

Justification

Primary objective

1.

Secondary objectives

1.
2.
3.

Exploratory objectives
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Study Objectives and 
Study Outcomes (Tools & Analysis)



EXAMPLES
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• Objectives: study outcomes

o Pain (acute)

• Outcome assessment

o Patient report

o Tools and assessment outcome variables

1) Verbal rating scale (VRS): none, mild, moderate, 

severe

2) Visual analog scale (VAS): 100 mm 

3) Numerical rating scale: from 0 (no pain) to 10 

(worst pain)

4) Patient global impression of change

Study Objectives 
Study Outcomes Assessment & Analysis 
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• Objectives: study outcomes

o Pain (acute)

• Outcome assessment

o Analysis: response/success (clinical significant)

• Rate of patients who have 30% reduction in VAS at 

7 days of treatment compared with pain at baseline 

Study Objectives 
Study Outcomes Assessment & Analysis 
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• Objectives: study outcomes

o Pain (acute)

• Outcome assessment

o Patient report outcome of multi-dimensional pain

o Tools and assessment outcome variables

1) Brief Pain Inventory

2) McGill Pain Questionnaire
3) West Haven-Yale Multi Dimensional Pain Inventory

o Analysis: response/success (clinical significant)

Study Objectives 
Study Outcomes Assessment & Analysis 
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• Objectives: study outcomes

o Catheter-related bloodstream infection (CRBSI)

• Outcome assessment

o Definition and diagnosis of CRBSI

o Blood culture

o Tools and assessment outcome variables

• Blood culture
• When do the lab test?

o Analysis: response/success (clinical significant)

• Rate of CRBSI per catheter 1000 days

• Rate of CRBSI per catheterization

Study Objectives 
Study Outcomes Assessment & Analysis 
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A. Types ประเภท

• Prospective vs. Retrospective (ศึกษาไปขRางหนRา หรือ

ยRอนหลัง)

• Interventional/experimental vs. Observational (ทดลอง 

หรือสังเกตุการณ�)

B. Intervention and comparator (การทดลองและเปรียบเทียบ)

• Single arm, multiple arms, parallel, cross-over

D. Study Design รูปแบบการวจิยั
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C. Methods for avoiding biases (การลดหรือป�องกัน biases)

• Randomization and stratification การสุ.ม และการแบ.งกลุ.ม

สุ.ม

• Blinding (open, single blind, double blind, double 

dummy) การป�ดฉลาก 

D. Study Design รูปแบบการวจิยั
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D. Study planning (แผนการดำเนินการ)

• Study phase (ระยะการวิจัย) and activity schedule

a. Screening (คัดกรอง)

b. Baseline (ประเมินเบื้องตRนก.อนทดลอง)

c. Follow-up (ทดลองและติดตามผล): treatment follow-

up and post-treatment follow-up

d. Discontinuation criteria or stopping rules

• เวลาการเก็บขRอมูล

D. Study Design รูปแบบการวจิยั
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D. Study planning

• Intervention (การทดลอง): 

a. Dosing and dose adjustment, 

b. Duration of treatment, and 

c. Compliance monitoring

• Schedule visits (window period) and study procedures (วัน

เวลาทีtนัดหมาย และการดาํเนินการ)

D. Study Design รูปแบบการวจิยั
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• Study diagram

D. Study Design รูปแบบการวจิยั

กลุ่มทดลอง +,, คน

กลุ่มเปรีบยเทยีบ +,, คน
Randomization 1:1

Screening Baseline FU Visit 1 FU Visit 2 FU Visit 3 Final Visit

WK -4
D -30

WK 0
D 0

WK 2
D 14 (+/-3)

WK 6
D 42 (+/-3)

WK 12
D 84 (+/-3)

WK 14
D 98 (+/-3)
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a WK -4 WK 0 WK 2 WK 6 WK 12 WK 14 EOS

Study Procedures D -28 D 0 

(+/-3)

D 14

(+/-3)

D 42

(+/-3)

D 84 

(+/-3)

D 98 

(+/-3)

(End of 

Study)

• Medical history

• Inclusion/Exclusion X X

• Informed consent X

• Screening procedures X

• Physical Exam X X X X

• Lab & diagnostic test X X X X X

• Intervention X X X X

• Outcome assessments X X X X X X

• Safety assessment X X X

D. Study Design รูปแบบการวจิยั
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• Inclusion criteria เกณฑ]การคัดเลือกเขSาร.วม

a. Disease condition: stage, severity, naïve, on treatment, 

with/without complication

b. Population characteristics: age, gender, race

c. Obtained consent

• Exclusion criteria เกณฑ]การคัดออก

a. Have risks to study intervention, to study procedures or 

outcome assessment tools

b. May not be able be evaluated or complete the study

c. Others

E. Study Population กลุ่มประชากรวจิยั
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• Study setting สถานทีtศกึษาวจิยั

• Randomization method วธีิการสุ่ม

• Sample size estimation การคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

E. Study Population กลุ่มประชากรวจิยั
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• Information ข้อมูลยาศกึษาวจิยั

a. Dose, frequency and method of administration

b. Inhibited concomitant medications or procedures

c. Dosage form, packaging and labeling

d. Storage condition and precaution

e. Compliance monitoring and use record (accountability 

record)

f. Randomization and blinding code storage and code 

breaking instruction

g. Rescue medications

F. Study Intervention การทดลอง
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Outcomes or endpoints

• Types of outcomes

a. Clinical outcomes/endpoints

b. Patient report outcome (PRO)

c. Performance outcomes

d. Surrogate outcomes e.g., physiological, biomarkers

G. Study Outcomes การประเมนิผลการทดลอง

Intervention Subject

Surrogate

Outcome 1

Surrogate

Outcome 2

Surrogate

Outcome 3
Endpoints
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Outcomes or endpoints

• Primary endpoint 

a. Assessment method and assessment time

b. Outcome variable and unit

c. Definition of response or success

• Secondary endpoints

a. Assessment method and assessment time

b. Outcome variable and unit

c. Definition of response or success

G. Study Outcomes การประเมนิผลการทดลอง
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• Safety outcomes

a. Safety evaluation: method and timing

• Vital signs and physical examination

• Laboraotry test

• ECG

b. Definition of adverse event (AE), serious adverse event 

(SAE), relatedness, unanticipated event

c. Management and reporting process

G. Study Outcomes การประเมนิผลการทดลอง
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• Sample size estimation: 

a. Hypothesis: superiority, equivalence, non-inferiority

b. Effect size and level of significant

c. Power and alpha estimation

• Interim analysis

• Subgroup analysis

• Repeated or multiple analysis

H. Data Collection and Statistical Analysis
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• Data collection tools 

• Source documents (original data record)

• Types of study data or variables

a. Baseline characteristics

b. Outcomes

c. Associated factors or risks

H. Data Collection and Statistical Analysis
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• Statistical analysis plan 

• Statistical hypothesis & sample size determination

• Analysis population and definition

a. Intention-to-treat, modified intention-to-treat

b. Per protocol 

c. Safety population

H. Data Collection and Statistical Analysis
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• Statistical analysis plan 

• Baseline descriptive analysis

• Analysis of primary efficacy outcome/endpoint

• Analysis of secondary efficacy outcome/endpoint

• Safety analyses

• Interim analyses

• Sub-group analyses

• Handling missing data, spurious data

• Handling of any deviation from statistical plan

H. Data Collection and Statistical Analysis
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• Risks and level of risk (minimal risk) & risk minimization action 

plan

• If study population is vulnerable subjects

• Retrospective study of medical record or over-left 

specimens/biobank

• If consent cannot obtained in writing (verbal or exempt)

• Confidentiality and privacy protection

I. Ethical Considerations
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Related Guidelines
Protocol
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Guidelines
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Guidelines
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Guidelines

02.12.2019 44



Guidelines
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Guidelines
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Guidelines
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Protocol Amendment
Protocol
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• Any modifications to the protocol which may impact on the 

conduct of the study, potential benefit of the patient or may 

affect patient safety, 
o study objectives, 

o study design, 

o patient population, 

o sample sizes, 

o study procedures, 

o significant administrative aspects

Protocol Amendment

(SPRIT Statement)
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• Need to be approved by IRB/IEC before implementing
• Make summary of protocol amendments and reported in the 

final study report
• Summary of protocol amendment included

o Current approved protocol version no. and date
o Amended protocol Version no. and date
o Section no., section title, page no. 
o <OLD TEXT>
o <NEW TEXT>
o Rationale for change

Protocol Amendment
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• Impact of protocol amendment (Tuft CSDD study of 836 phase 

I-IIB/IV protocols
o 57% made protocol amendment

o 45% of those amendments seemed avoidable

o Mean no. of amendment of phase 2 and 3 protocols was 2.2 and 2.3 

respectively

o Delayed patient recruitment and study durations 

o Median direct cost of the amendment of phase 2 and 3 protocol was 

US$ 141,000 and $535,000 respectively 

Protocol Amendment

(Ref. Getz KA, et. al. The Impact of Protocol Amendments on Clinical Trial Performance and Cost 
Therapeutic Innovation & Regulatory Science 2016;50(4):4360441)

02.12.2019 51



Discussion
Questions & Answers
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Investigator’s Responsibilities
Compliance with Protocol
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ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยัทีhได้รับการอนุมัติ

• conduct the trial in compliance with the protocol agreed to by the 

sponsor and the regulator (if required) and obtained written 

approval from the IRB/IEC

ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยท่ี ผูSสนับสนุนการวิจัยตกลงเห็นดSวย และไดSรับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป�นลายลักษณ]อักษร
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ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยัทีhได้รับการอนุมัติ

• should not implement any deviation from, or changes of the protocol 

without agreement by the sponsor and approval from the IRB/IEC, 

Except 

o to eliminate an immediate hazard(s) to trial subjects, or 

o when the change involves only logistical or administrative aspects of 

the study (e.g., change in monitor(s), change of telephone number) 

55

การเปล่ียนแปลงใดๆ จะดำเนินการไดSเม่ือ ผูSสนับสนุนการวิจัยตกลงเห็นดSวย และ

ไดSรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ เป�นลายลักษณ]อักษร ยกเวSนกรณีเพื่อ

หลีกเล่ียงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นทันทีกับอาสาสมัคร หรือกรณีการเปล่ียนแปลงการ

บริหารจัดการโครงการวิจัย
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ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยัทีhได้รับการอนุมัติ

• Not explicitely defined in GCP and FDA’s regulations
• Various terms are used for protocol non-cmplaince

o Protocol minor deviation: do not have major impact
o Protocol major deviation or protocol vioilation: have major or 

significant impact

56

การไม่ทาํตาม Protocol
ส่งผลเสียอย่างไร

สิทธิ และความปลอดภยั ของ
อาสาสมัคร

ความถูกต้อง ความเทีGยงตรง และ
ความน่าเชืGอถือ ของข้อมูล

การเบ่ียงเบนจากโครงร]างการจิจัย หรือการละเมิดโครงร]างการวิจัย sponsor, IRB/IEC ใชnคำและ

คำนิยามต]างกัน ส]วนใหญ]พิจารณาจากผลกระทบต]ออาสาสมัคร และขnอมูลการวิจัย

02.12.2019
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ปฏบิตัติามโครงร่างการวจิยัทีhได้รับการอนุมัติ

• Other terms used by different IRB/IECs

o Significant deviation or serious non-compliance

o Continuing non-compliance

o Subject non-compliance

o Unanticipated problem

o Non-compliance with protocol

o Non-compliance with IRB/IEC requirements
o Non-compliance with regulations

5702.12.2019

ตัวอย.างของคำท่ีใชSเรียกการไม.ปฏิบัติตามโครงร.างการวิจัย



ประเภทของ Protocol Deviations*

① Invetigator or site satff Intentionally decide to deviate

การเบี่ยงเบน หรือละเมิดท่ีตัดสินใจดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค]ท่ีไตร.ตรอง

② Known before the deviations ouccur but they cannot be 

prevented

การเบี่ยงเบน หรือละเมิดท่ีรูS แต.ไม.สามารถป�องกันไม.ใหSเกิด

③ Discovered after the deviations occured

การเบี่ยงเบน หรือละเมิดท่ีรูS หลังจากไดSเกิดขึ้นแลSว 

Except the deviations performed to eliminate apparent immediate 

hazards to the subject (ยกเวSน การเบี่ยงเบนท่ีจำเป�นตSองทำทันทีเพื่อไม.ใหSเกิด

อันตรายแก.อาสาสมัคร)

58

* The Secretary’s Advisory Committee on Human Research Protections (SACHRP), Recommendation on 
protocol deviations 
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ตวัอย่างของ Protocol Deviations*

① Invetigator or site satff Intentionally decide to deviate

o Lab, age criteria for the enrollment (หลักเกณพ]การคัดเลือก เช.น 

lab อายุ)

o Timing of washout, timing of study visit (เวลา)

o Changes to survey instrument

o May or may not adversely affect right and safety of 

participating subjects or data quality/integrity (อาจส.งผลกระทบ 

หรือไม.ส.งผลกระทบ)

o One-time event or may lead to permanent changes (protocol 

amendment) (เกิดครั้งเดียว และอาจก.อใหSเกิดการแกSไขโครงร.างการวิจัย)

5902.12.2019

* The Secretary’s Advisory Committee on Human Research Protections (SACHRP), Recommendation on 
protocol deviations 



ตวัอย่างของ Protocol Deviations*

② Known before the deviations ouccur but they cannot be prevented

o A subject informs that he/she cannot be on scheduled visit due to 

business/personal reasons.

o External environment, e.g., storm, flood, public demonstration/protest

6002.12.2019

* The Secretary’s Advisory Committee on Human Research Protections (SACHRP), Recommendation on 
protocol deviations 



เมืhอเกดิ Protocol Deviation

a) Report protocol deviation to sponsor, IRB/IEC, regulator (if required) in 

timely manner

b) Document in source documents and “Protocol Deviation Log”

c) Implement

o Corrective action

o Preventive action

6102.12.2019

• รายงาน protocol deviation

• บันทึกในเอกสาร protocol deviation log

• มีมาตรการ การแกSไข และป�องกันการเหตุการณ]ในอนาคต



เมืhอเกดิ Protocol Deviation

6202.12.2019

• Corrective action

o ประเมินเหตุการณ] สาเหตุ ผลกระทบ และความรุนแรง

o แกSไข ดำเนินการใหม.

• Preventive action

o ป�องกันการเกิดเหตุการณ]นี้

o หาสาเหตุ (root cause)

o แกSไขสาเหตุ และติดตามผลการแกSไข

• บันทึก Note to File

• สรุปการเกิด protocol deviation ผลต.อขSอมูล และรายงานใน final climical

study report



สาเหตุของ Protocol Deviations

Root Cause from (สาเหตุ)

Protocol โครงร่างการวจิยั

• Was protocol written appropriately, clearly, consistently, flexibly for 

disease/condition being studied?
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สาเหตุของ Protocol Deviations

Root Cause from (สาเหตุ) 

Study Team Members or Study System/Process 

(ทมี ระบบและกระบวนการ)

• Were the SOP/work instructions written clearly, consistently or 

understandably? (วธีิการเขียน SOP หรือ work instruction)

• Were study team members trained adequately/properly on their roles and 

tasks? (การฝึกอบรมหนัาที^และความรับผิดชอบ)

• Were study team members understand the protocol, study procedures? 

(ความรู้และความเข้าใจโครงร่างการวจัิย และขั jนตอนการปฏบัิต)ิ

• How are the attitude of wanting to be compliant (or quality oriented) of study 

team members? (ทศันคตแิละความมุ่งม̂ันต่อการบรรลุมาตรฐาน)
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สาเหตุของ Protocol Deviations

Root Cause form (สาเหตุ)

Subject Compliances (ความร่วมมือของอาสาสมัคร)

• Do subjects know or remember about their reponsibilities in the study?

อาสาสมัครเข้าใจและจาํสิ�งที�ควรปฏบิตัติาม

• Do subjects have any misunderstanding?

• Do subjects have any personal problems or constraints (e.g., work, 

family, transportation)? ปัญหาและข้อจาํกัดส่วนตวัของอาสาสมัคร
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การป้องกัน Protocol Deviations

Protocol 

o Be Internally consistent สอดคล้อง

o Clearly identify requirements (be specific and have adequate details)

ชัดเจนพร้อมรายละเอียดพอเพยีง

o Be consistent with medical practice (unless a new practice is a key 

part of the study) สอดคล้องการดแูลตามปกติ

o Be simple ไม่ซับซ้อน

o Include flexibility in research methods where possible without 

adversely affecting subject safety or science e.g., windows of study 

visits มีความยืดยุ่นถ้าไม่ส่งผลกระทบ
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การป้องกัน Protocol Deviations

Case Report Form (CRF) 

o should be consistent with the protocol สอดคล้องโครงร่างการวจิยั
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การป้องกัน Protocol Deviations

Study team members

o Have adequate training 

o Develop and maintain the attitude of wanting to be compliant (or 

quality oriented)

o Have appropriate delegation of tasks and workload

o Have effective SOP/work instructions (clear, consistent, 

understandable, flexibility where possible) 
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การป้องกัน Protocol Deviations

Subject compliances

o Enhance subject compliance e.g., reminding materials, telephone 

contact, counseling

o Consider withdrawing the subjects if the deviations continuously 

occurred; or are too extensive for subject’s safety or validity of the 

study data
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Discussion
Questions & Answers
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