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แบบตรวจสอบประเภทโครงการวิจัย 
 

 

 

คำอธิบาย  

 การวิจัยในมนุษยทุกโครงการจะตองขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย และตองไดรับการรับรอง

กอนเริ่มดำเนินการ  

 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ สวทช. แบงประเภทของการ

ทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัย เปน 3 ประเภท ไดแก 

1. การทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบเต็มคณะ (Full board review) คือ โครงการวิจัยที่มี

ความเสี่ยงตอผูเขารวมวิจัยปานกลางถึงสูง และตองไดรับการพิจารณาในท่ีประชุมของคณะกรรมการฯ  

2. การทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน (Expedited review) คือ โครงการวิจัยท่ีมีความ

เสี่ยงไมเกินความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) และไมไดทำการวิจัยในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง ทั้งนี้ 

ความเปราะบางอาจข้ึนอยูกับบริบทของงานวิจัยนั้นๆ ดวย  

3. การทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเวน (Exemption review) คือ โครงการวิจัยท่ีเขาขาย

ไมมีประเด็นทางจริยธรรม มีความเสี่ยงต่ำมาก สามารถขอยกเวนการทบทวนและพิจารณาแบบปกติ 

(แบบเรงดวนหรือเต็มคณะ) ได 

 หากทานตองการสงโครงการวิจัยเพื่อรับการทบทวนและพิจารณาแบบ Expedited review หรือ Exemption 

review โปรดกรอกขอมูลที่เกี่ยวของ และใสเครื่องหมาย  ในชองความเห็น ตามลักษณะโครงการวิจัยที่จะ

ดำเนินการ และสงเอกสารนี้มาพรอมกับแบบเสนอโครงการวิจัย เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 

 

ทานมีความประสงคท่ีจะขอรับการพิจารณาประเภท 

☐ แบบเรงดวน (Expedited review) (กรุณากรอกขอมูลในสวนท่ี 1) 

☐ แบบยกเวน (Exemption review) (กรุณากรอกขอมูลในสวนท่ี 2) 

ผูวิจัยควรตรวจสอบประเภทของโครงการในเบ้ืองตน และกรอกขอมูลตามความเปนจริงเทานั้น 

ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาลงความเห็นโครงการวิจัยของทานอีกครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน

ประเภทการพิจารณา โดยอาจขอใหมีการจัดสงเอกสารเพ่ิมเติมตามความจำเปน 

 

 

ลงชื่อ       

(     ) 

     หัวหนาโครงการวิจัย 

         วันท่ี   /    /         
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สวนท่ี 1 โครงการวิจัยท่ีเขาขายแบบเรงดวน (Expedited review)  

โครงการวิจัยท่ีจะดำเนินการ หมายเหตุ 

1. ทำการวิจัยในกลุมเปราะบาง คือ บุคคลซึ่งไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง หรือไมมีอิสระในการตัดสนิใจ 

(โปรดดคูวามหมาย “กลุมเปราะบาง” เพ่ิมเติมในนิยามศัพท NSTDA-IRB SOP บทท่ี 5) 

☐  ใช (ไมเขาขายแบบเรงดวน (Expedited review) ตองขอรับการพิจารณาแบบเต็มคณะ (Full board review) 

☐  ไมใช (โปรดตอบคำถามขอ 2-8) 

 

ความเห็น โครงการวิจัยท่ีจะดำเนินการ หมายเหตุ 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

2. มกีารเก็บตัวอยางเลือด โดยการเจาะปลายน้ิว สนเทา ใบหู หรือหลอดเลือดดำ โดยมี

เง่ือนไขดังน้ี  

ก. ผูใหญสุขภาพดีท่ีมีน้ำหนักตัวไมนอยกวา 50 กก. (ไมรวมหญิงตั้งครรภ) ปริมาณเลือด

ตองไมเกิน 550 มล. ในชวง 8 สัปดาห และความถ่ีของการเจาะไมเกิน 2 ครั้ง/

สัปดาห 

ข. ผูใหญท่ีมีน้ำหนักตัวนอยกวา 50 กก. ใหพิจารณาจากอายุ/น้ำหนัก/สุขภาพ ปริมาณ

เลือดตองไมเกิน 50 มล. หรือ 3 มล./น้ำหนักตัวหนวย กก. ในชวง 8 สัปดาห และ

ความถ่ีของการเจาะไมเกิน 2 ครั้ง/สัปดาห 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

3. มีการเก็บตัวอยางชีวภาพ โดยวิธีการท่ีไมรุกล้ำรางกาย และไมทำใหเกิดความนาเกลียด

หรือการบาดเจ็บแกผูเขารวมวิจัย ไดแก  

ก. เล็บ หรือขน หรือผม  

ข. ปสสาวะ อุจจาระ เหง่ือ น้ำมูก 

ค. น้ำลายท่ีไมไดเก็บโดยการสอดทอ 

ง. รกท่ีไดจากการทำคลอด 

จ. น้ำคร่ำท่ีเก็บจากภาวะน้ำเดินกอนคลอดหรือระหวางการคลอด 

ฉ. คราบจลุินทรียและหินน้ำลายเหนือเหงือกและใตเหงือก  

ช. ฟนน้ำนม หรือฟนแทท่ีจะตองไดรบัการถอนจากการใหบริการทางทันตกรรม 

ซ. เยื่อบุผิวชองปาก โดยการขูดเยื่อบุชองปาก บวนปาก หรือการปาย 

ฌ. เซลลผิวหนังจากการขูด หรือการปาย 

ญ. เสมหะท่ีไดจากการบวน หรือหลังจากการทำ saline mist nebulization 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

4. มีการรวบรวมขอมลู โดยไมมีการรกุล้ำรางกาย ท่ีปฏิบัติเปนปกติในการดูแลรักษาผูปวย ไม

มีการใชยาระงับความรูสึกตัวหรือยานอนหลับ และไมเก่ียวของกับ X-ray หรือ 

microwaves หากมีการใชเครื่องมือแพทยจะตองเปนเครื่องมือท่ีไดรับอนุญาตใหใชท่ัวไป

แลว ไดแก 

ก. ช่ังน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย วัดอัตราการเตนของ

หัวใจ วัดอัตราการหายใจ  

ข. การติดเครื่องรับสัญญาณไวท่ีผิวหนัง เชน การวัดปริมาณออกซิเจนจากปลายน้ิว 
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โครงการวิจัยท่ีจะดำเนินการ หมายเหตุ 

ค. การทดสอบหรือวัดระดับการรับสมัผัส (เชน visual acuity, audiometry, 

algometry, smell test)  

ง. Magnetic Resonance Imaging (MRI) โดยไมมีการใช contrast agent ใดๆ 

จ. Electrocardiography, electroencephalography, thermography, detection 

of naturally occurring radioactivity, electroretinography, ultrasound, 

diagnostic infrared imaging, Doppler blood flow และ transthoracic 

echocardiography 

ฉ. Moderate exercise, muscular strength testing, body composition 

assessment และ flexibility testing ท่ีเหมาะสมกับอายุ น้ำหนัก และสุขภาพของ

ผูเขารวมวิจัย 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

5. มีการใชขอมูล เชน เวชระเบียน/เอกสาร/บันทึก/เสียง/ภาพเคลื่อนไหว/ภาพถาย/ภาพลาย

พิมพ/สิ่งสงตรวจ ท่ีถูกเก็บไวแลว หรือจะถูกเก็บเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมใชการวิจัย เชน 

การดูแลรักษาตามปกติหรือการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ (อาจมีขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยง

ถึงตัวบุคคลท้ังโดยตรงหรือโดยออม)  

(โปรดแนบ หนังสือขออนุญาตใชขอมูล) 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

6. มีการใชขอมูลในรูปแบบของเสียง ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ภาพลายพิมพ (รวมถึงการ

บันทึกเปนขอมูลดิจิทัล) ท่ีถูกเก็บเพ่ือวัตถุประสงคการวิจัย 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

7. เปนการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรของบุคคลหรือกลุมบุคคล รวมถึง 

การศึกษา perception, cognition, motivation, อัตลักษณ, ภาษา, การสื่อสาร, 

วัฒนธรรมความเช่ือ, พฤติกรรมทางสังคม รวมท้ังการวิจัยโดยใชกระบวนการสำรวจ, 

สัมภาษณ, การเลาเรื่อง, การสนทนากลุม, การประเมินระบบ, การตรวจสอบเพ่ือการ

ประกันคณุภาพ หรือการประเมิน human factors 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

8. เปนการวิจัยโดยใชสิ่งสงตรวจ  

ก. ท่ีเหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover specimen/ surplus blood) 

ข. ท่ีเหลือจากโครงการวิจัยท่ีผานการรับรองจริยธรรมแลว ซึ่งไดแจงและขอความ

ยินยอมในการเก็บตัวอยางชีวภาพท่ีเหลือแกผูเขารวมวิจยัลวงหนา และไดรับอนุญาต

จากผูรับผิดชอบหรือเจาของสิ่งสงตรวจน้ันๆ 

(โปรดแนบ หนังสือขออนุญาตใชตัวอยางชีวภาพ หรือหนังสืออนุญาตใหใชตัวอยางที่เหลือจาก

โครงการวิจัย หนังสือรับรองโครงการ และเอกสารคำช้ีแจงสำหรับผูเขารวมวิจัยของโครงการวิจัย

เดิม) 

 

หากขอ 2-8 ตอบ ใช ขอใดขอหนึ่ง ถือวาเขาขายแบบเรงดวน (Expedited review)  
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สวนท่ี 2 โครงการวิจัยท่ีเขาขายแบบยกเวน (Exemption review)  

ความเห็น โครงการวิจัยท่ีจะดำเนินการ หมายเหตุ 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

1. เปนงานวิจัยดานการศึกษา ท่ีตองมีลักษณะดังน้ี 

ก. ดำเนินการในสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

ข. เก่ียวของกับกระบวนการการเรยีนการสอนตามปกต ิ 

ค. ไมทำใหนักเรียน นักศึกษา สูญเสียโอกาสทางการเรียนรูและประเมินผลตามหลักสูตร 

ง. งานวิจัยยุทธศาสตรใหมทางการศกึษาตามนโยบายของสถาบันการศึกษา 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

2. เปนงานวิจัยสำรวจความคดิเห็นในวงกวาง การสัมภาษณ หรือการเฝาสังเกตพฤติกรรมในท่ี

สาธารณะ (รวมท้ังการบันทึกภาพหรือเสยีง) ท่ีตองมีลักษณะดังน้ี 

ก. งานวิจัยประยุกตวิธีประเมินการศกึษาในดาน cognitive, diagnostic, aptitude, 

achievement  

ข. การเก็บขอมูลและขอมลูท่ีไดไมเก่ียวของหรือบงช้ีถึงตัวบุคคล  

ค. ไมใชการวิเคราะหขอมลูจาก log file ของ platform ออนไลน  

ง. ข้ันตอนการวิจัยและผลท่ีไดไมเปนเหตุใหผูเขารวมวิจยัหรือบุคคลใดเสี่ยงตอการถูก

ดำเนินคดีท้ังอาญาและแพง หรือมีผลกระทบตอเศรษฐานะ หรือทำใหเสียโอกาสใน

การศึกษาตอ การจางงาน หรือเสยีช่ือเสียง 

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแทรกแซงพฤติกรรมดวยวิธีท่ีไมสุมเสี่ยง (ใชระยะเวลาสั้น ไม

อันตราย ไมเจ็บปวด ไมมีการรุกลำ้รางกาย มีโอกาสนอยท่ีเกิดผลกระทบระยะยาว) อยาง

ใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

ก. การเก็บขอมูลในผูใหญโดยการตอบสนองดวยวาจา การเขียนคำตอบ หรือการ

บันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ซึง่ผูเขารวมวิจยัตกลงท่ีจะใหความรวมมือ และตองมี

เง่ือนไขอยางนอยหน่ึงขอดังตอไปน้ี 

• การเก็บขอมูลและขอมลูท่ีไดไมเก่ียวของหรือบงช้ีถึงตัวบุคคล หรือ 

• ข้ันตอนการวิจัยและผลท่ีไดไมเปนเหตุใหผูเขารับการวิจัย หรือบุคคลใดเสี่ยงตอ

การถูกดำเนินคดีท้ังอาญาและแพง หรือมีผลกระทบตอเศรษฐานะ หรือทำใหเสีย

โอกาสในการศึกษาตอ การจางงาน หรือเสียช่ือเสียง 

ข. งานวิจัยท่ีไมทำใหเกิดการตอตาน หรือรูสึกอับอาย ไดแก การทดสอบเกมออนไลน 

การเลนเกมปรศินาขณะมีเสียงรบกวน เปนตน 

ค. งานวิจัยท่ีผูเขารวมวิจัยไดรับแจงลวงหนาแลววาอาจมีการปกปดหรอืทำใหไมทราบ

วัตถุประสงคหรือวิธีการทดสอบท่ีแทจริง และผูเขารวมวิจัยตกลงใจท่ีจะเขารวม  

 

 4. งานวิจัยท่ีใชชุดขอมูลหรือขอมูลตวัอยางชีวภาพ ท่ีสามารถระบุตัวตนได ซึ่งเก็บไวและไม

จำเปนตองขอความยินยอม หากเขาเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

ก. ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพ ท่ีสามารถระบุตัวตนได แตเปนขอมูลท่ี

สาธารณชนเขาถึงได หรือ 
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ความเห็น โครงการวิจัยท่ีจะดำเนินการ หมายเหตุ 

ข. ขอมลูสวนบุคคลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพท่ีเก็บไวและถูกเขารหสั ซึง่คนท่ัวไปไม

สามารถจะระบุตัวตนของเจาของตัวอยางได หรือนักวิจัยจะไมตดิตอเจาของตัวอยาง 

หรือพยายามจะระบุตัวตนของเจาของตัวอยาง 

ตัวอยางงานวิจัย ไดแก 

• งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสุขภาพซึ่งเก็บไวเพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคดานบริการทาง

สาธารณสุข หรือวิจัยบริการสาธารณะประโยชนทางการแพทย (ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุข วาดวยการคุมครองและจัดการขอมลูดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมวด ๕ ระเบียนสุขภาพ)  

• งานวิจัยท่ีกระทำโดยหนวยงานรัฐบาลหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรฐับาลใหใชขอมูลในฐาน

อิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ท่ีเก็บไวโดยวัตถุประสงคอ่ืนซึ่งไมใชการวิจัย และเปนไปตามหลัก

กฎหมายท่ีเก่ียวของในการรักษาความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล (ตามพระราชบัญญตัิ 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ (๑) และมาตรา ๒๖ (๕) (ง))  

• งานวิจัยท่ีใชขอมูลท่ีมีการเผยแพร ซึ่งสาธารณาชนเขาถึงไดโดยท่ัวไป เชน ขอมูลท่ีเผยแพร

ผานสื่อออนไลน ท้ังน้ี ขอมูลท่ีใชตองไมละเมิดสิทธ์ิของผูอ่ืน และไมขัดกับพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

5. งานวิจัยหรือโครงการสาธิต ท่ีดำเนินการหรือสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ หรือองคกรท่ี

ไดรับมอบหมายจากรัฐ หรือหนวยงานยอยท่ีไดรับการมอบหมายจากหนวยงานขางตน เพ่ือ

แสวงหาแนวทางใหมในการปรับเปลี่ยนองคกร หรือพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ โดย

ไมกระทบขอมูลสวนบุคคลและไมขัดตอกฎหมาย  

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

6. งานวิจัยเก่ียวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผูบริโภคในภาพรวม 

โดยอาหารท่ีนำมาทดสอบตองปลอดภัย ไดมาตรฐานตามขอกำหนดของ อย.  

 

☐  ใช 

☐  ไมใช 

7. โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี  

ก. การวิจัยท่ีใชเช้ือท่ีแยกไดจากสิ่งสงตรวจ (Isolated microorganisms) และเพาะเลี้ยง

ในหองปฏิบัติการ และไมมีขอมูลเช่ือมโยงถึงบุคคลท่ีเปนเจาของ  

ข. การวิจัยท่ีใชเซลลเพาะเลี้ยงจากเน้ือเยื่อมนุษยท่ีไดรับการปรับสภาพใหเปนเซลลสาย

พันธุ (Cell line) แลว  

ค. การวิจัยในโครงกระดูก ฟนท่ีถูกถอนแลว และศพอาจารยใหญ  

ง. การวิจัยสารปนเปอน สารเคมี เช้ือโรค และชีววัตถุ ท่ีไมไดกระทำโดยตรงกับมนุษย 

เชน การตรวจหาปริมาณสารปนเปอนในดินหรือในน้ำ การตรวจหาเช้ือโรคในอาหาร 

 

หากขอ 1-7 ตอบ ใช ขอใดขอหนึ่ง ถือวาเขาขายแบบยกเวน (Exemption review)  

 


