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•  

 

 

สารบัญ 

ลำดับเรื่อง เรื่อง หนา 

1 วัตถุประสงค 3 

2 ขอบเขต 3 

3 ความรับผิดชอบ 3 

4 ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 3 

 4.1 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน 3 

 4.2 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน 4 

5 หลักการปฏิบัติ 4 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวน 4 

5.2 ข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัย 10 

5.3 การตัดสินและการแจงผล 11 

5.4 การนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 12 

6 นิยามศัพท 12 

7 เอกสารอางอิง 13 

8 ประวัติการแกไข 14 
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•  

 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือกำหนดเกณฑโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน (exemption review) ได 

1.2 เพ่ือกำหนดเกณฑโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) ได 

1.3 เพื ่อกำหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงการวิจัยท่ีสามารถ

พิจารณาแบบยกเวน (exemption) และโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited 

review) 

 

2. ขอบเขต 

วิธีดำเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการพิจารณาทบทวน การตัดสิน และการอนุมัติโครงการวิจัยท่ี

สามารถพิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวนตามเกณฑท่ีกำหนด 

 

3. ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงอาจเปนประธานกรรมการ เลขานุการ หรือกรรมการท่ี

มีความเชี่ยวชาญ มีหนาที่ทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย โดยใชแนวทางการทบทวนและประเมิน และแบบ

ทบทวนของโครงการวิจัยตามท่ีกำหนด  

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 

4.1 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน (exemption review) 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณา

แบบยกเวน 

ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 พิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเวน ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

3 แจงผลการพิจารณาแกผูวิจัยและออก

หนังสือรับรอง 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

ทราบ 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 
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•  

 

 

4.2 โครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) 

ข้ันตอน การปฏิบัต ิ ผูรับผิดชอบ 

1 คัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณา

แบบเรงดวน 

ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

2 พิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 

3 ตัดสินและแจงผลการพิจารณาแกผูวิจัย ประธานกรรมการ/เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

4 รายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

ทราบหรือพิจารณา 

เลขานุการ/เจาหนาท่ี 

 

5. หลักการปฏิบัติ 

5.1 การคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวน 

เจาหนาที่เปนผูคัดกรองประเภทของการพิจารณาเบื้องตน เสนอประธานกรรมการหรือเลขานุการ 

เปนผูกำหนดประเภทของการพิจารณาโดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

5.1.1 คณะกรรมการฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเวน (exemption review) 

ในกรณีดังตอไปนี้  

5.1.1.1 เปนโครงการวิจัยที ่เขาขายไมมีประเด็นทางจริยธรรม มีความเสี ่ยงต่ำมาก 

สามารถขอยกเวนการทบทวนและพิจารณาแบบปกตไิด  

5.1.1.2 ประเภทของโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบยกเวน มีดังนี้ 

1) งานว ิจ ัยด านการศ ึกษา โดยต องเป นโครงการว ิจ ัยท ี ่ดำเน ินการใน

สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน เกี่ยวของกับกระบวนการการ

เรียนการสอนตามปกติ ซึ่งไมควรทำใหเกิดการสูญเสียโอกาสจากการเรียนรู

เนื้อหา และการประเมินผลตามหลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษาปกติ และ

นักเรียน นักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ หรืองานวิจัยยุทธศาสตรใหมทาง

การศึกษาตามนโยบายของสถาบัน เชน วิจัยเพ่ือศึกษาผลจากการปรับเปลี่ยน

วิธีการสอนตามนโยบายของสถาบัน ซ่ึงจะตองใชกับนักเรียน นักศึกษาท้ังชั้น

ป อาจจะเปรียบเทียบคะแนนหรือประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาทั้งชั้น

ปในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู การประเมิน

หลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา  

86



 คณะกรรมการพัฒนาสงเสริมและสนับสนนุจริยธรรมการวิจัยในมนษุย 

ของสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

National Science and Technology Development Agency - 

Institutional Review Board (NSTDA-IRB) 

NSTDA-IRB SOP 

05/01.0 

บทท่ี 5 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนษุยแบบยกเวนและแบบเรงดวน  

Exemption and Expedited Review 

หนา 5 ของ 14 หนา 
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2) งานวิจัยสำรวจความคิดเห็นในวงกวาง การสัมภาษณ หรือการเฝาสังเกต

พฤติกรรมในที่สาธารณะ (รวมทั้งการบันทึกภาพหรือเสียง) ทั้งนี้ จะตองมี

ลักษณะดังตอไปนี้  

(1) งานวิจัยประยุกตวิธีประเมินการศึกษาในดาน cognitive, diagnostic, 

aptitude, achievement  

(2) การเก็บขอมูลและขอมูลท่ีไดไมเก่ียวของหรือบงชี้ถึงตัวบุคคล  

(3) ไมใชการวิเคราะหขอมูลจาก log file ของ platform ออนไลน  

(4) ข้ันตอนการวิจัยและผลท่ีไดไมเปนเหตุใหผูเขารวมวิจัยหรือบุคคลใดเสี่ยง

ตอการถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและแพง หรือมีผลกระทบตอเศรษฐานะ 

หรือทำใหเสียโอกาสในการศึกษาตอ การจางงาน หรือเสียชื่อเสียง 

3) งานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการแทรกแซงพฤติกรรมดวยวิธีที ่ไมสุ มเสี ่ยง (ใช

ระยะเวลาสั้น ไมอันตราย ไมเจ็บปวด ไมมีการรุกล้ำรางกาย มีโอกาสนอยท่ี

เกิดผลกระทบระยะยาว) อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) การเก็บขอมูลในผูใหญโดยการตอบสนองดวยวาจาหรือการเขียนคำตอบ 

หรือการบันทึกเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งผูเขารวมวิจัยตกลงที่จะให

ความรวมมือในการเขารวมการทดสอบหรือการเก็บขอมูล และตองมี

เง่ือนไขอยางนอยหนึ่งขอดังตอไปนี้ 

• การเก็บขอมูลและขอมูลท่ีไดไมเก่ียวของหรือบงชี้ถึงตัวบุคคล หรือ 

• ข้ันตอนการวิจัยและผลท่ีไดไมเปนเหตุใหผูเขารวมวิจัยหรือบุคคลใด

เสี่ยงตอการถูกดำเนินคดีท้ังอาญาและแพง หรือมีผลกระทบตอเศรษ

ฐานะ หรือทำใหเสียโอกาสในการศึกษาตอ การจางงาน หรือเสีย

ชื่อเสียง 

(2) งานวิจัยท่ีไมทำใหเกิดการตอตาน หรือรูสึกอับอาย ตัวอยางของการวิจัย

ลักษณะนี้ ไดแก การทดสอบเกมออนไลน การเลนเกมปริศนาขณะมี

เสียงรบกวน เปนตน 

(3) งานวิจัยท่ีผูเขารวมวิจัยไดรับแจงลวงหนาแลววาอาจมีการปกปดหรือทำ

ใหไมทราบวัตถุประสงคหรือวิธีการทดสอบที่แทจริง และผูเขารวมวิจัย

ตกลงใจท่ีจะเขารวม 
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4) งานวิจัยที่ใชชุดขอมูลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพ ที่สามารถระบุตัวตนได ซ่ึง

เก็บไวและไมจำเปนตองขอความยินยอม หากเขาเงื ่อนไขขอใดขอหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพ ที่สามารถระบุตัวตนได แต

เปนขอมูลท่ีสาธารณชนเขาถึงได หรือ 

(2) ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลตัวอยางชีวภาพที่เก็บไวและถูกเขารหัส ซ่ึง

คนทั่วไปไมสามารถจะระบุตัวตนของเจาของตัวอยางได หรือนักวิจัยจะ

ไมติดตอเจาของตัวอยาง หรือพยายามจะระบุตัวตนของเจาของตัวอยาง 

(3) ตัวอยางประเภทของงานวิจัย ไดแก 

• งานวิจัยที่เกี ่ยวของกับขอมูลสุขภาพซึ่งเก็บไวเพื่อประโยชนตาม

วัตถุประสงคดานบริการทางสาธารณสุข หรือวิจัยบริการสาธารณะ

ประโยชนทางการแพทย (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวย

การคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 

หมวด 5 ระเบียนสุขภาพ)  

• งานวิจัยที่กระทำโดยหนวยงานรัฐบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

รัฐบาลใหใชขอมูลในฐานอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ที่เก็บไวโดย

วัตถุประสงคอื ่นซึ่งไมใชการวิจัย และเปนไปตามหลักกฎหมายท่ี

เกี ่ยวของในการรักษาความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล (ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 (1) 

และมาตรา 26 (5) (ง))  

• งานวิจัยท่ีใชขอมูลท่ีมีการเผยแพร ซ่ึงสาธารณชนเขาถึงไดโดยท่ัวไป 

เชน ขอมูลที่เผยแพรผานสื่อออนไลน ทั้งนี้ ขอมูลที่ใชตองไมละเมิด

สิทธิ ์ของผู อื ่น และไมขัดกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

5) งานวิจัยหรือโครงการสาธิต ที่ดำเนินการหรือสนับสนุนโดยหนวยงานของรัฐ 

หรือองคกรที ่ได ร ับมอบหมายจากรัฐ หรือหนวยงานยอยที ่ได ร ับการ

มอบหมายจากหนวยงานขางตน เพ่ือแสวงหาแนวทางใหมในการปรับเปลี่ยน

องคกร หรือพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ โดยไมกระทบขอมูลสวน
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บุคคลและไมขัดตอกฎหมาย 

6) งานวิจัยเกี่ยวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผูบริโภค

ในภาพรวม โดยอาหารที่นำมาทดสอบตองปลอดภัย และไมมีสวนประกอบ

ของสารเคมี หรือสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม และ

สวนประกอบมีปริมาณสารอาหารไดมาตรฐานตามขอกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

7) โครงการวิจัยท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) การวิจัยที่ใชเชื้อที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจ (Isolated microorganisms) 

และเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการไวเปนสายพันธุ และไมมีขอมูลเชื่อมโยง

ถึงบุคคลท่ีเปนเจาของ  

(2) การวิจัยที่ใชเซลลเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อมนุษยที่ไดรับการปรับสภาพให

เปนเซลลสายพันธุ (Cell line) แลว  

(3) การวิจัยในโครงกระดูก ฟนท่ีถูกถอนแลว และศพอาจารยใหญ  

(4) การวิจัยสารปนเป อน สารเคมี เชื ้อโรค และชีววัตถุ ที ่ไมไดกระทำ

โดยตรงกับมนุษย เชน การตรวจหาปริมาณสารปนเปอนในดินหรือในน้ำ 

การตรวจหาเชื้อโรคในอาหาร 

8) โครงการวิจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด 

5.1.2 คณะกรรมการฯ จะทบทวนและพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวน (expedited review) 

ในกรณีดังตอไปนี้ 

5.1.2.1 เปนโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) และไมไดทำ

การวิจัยในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง ท้ังนี้ ความเปราะบางอาจข้ึนอยูกับบริบท

ของงานวิจัยนั้นๆ ดวย 

5.1.2.2 เปนกรณีการทบทวนตอเนื่อง ที่ไมมีประเด็นทางจริยธรรมที่จำเปนตองพิจารณา

โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เต็มชุด    

5.1.2.3 ประเภทของโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน มีดังนี้ 

1) โครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเก็บตัวอยางเลือดโดยการเจาะปลายนิ้ว สน

เทา หรือใบหู หรือการเจาะจากหลอดเลือดดำ โดยปริมาณเลือดและจำนวน

ครั้งท่ีเจาะมีเง่ือนไขดังนี้ 
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(1) ผูใหญสุขภาพดีที่มีน้ำหนักตัวไมนอยกวา 50 กก. (ไมรวมหญิงตั้งครรภ) 

ปริมาณเลือดตองไมเกิน 550 มล. ในชวง 8 สัปดาห และความถ่ีของการ

เจาะไมเกิน 2 ครั้ง/สัปดาห  

(2) ผูใหญที่มีน้ำหนักตัวนอยกวา 50 กก. ใหพิจารณาจากอายุ/น้ำหนัก/

สุขภาพ ปริมาณเลือดตองไมเกิน 50 มล. หรือ 3 มล./น้ำหนักตัวหนวย 

กก. ในชวง 8 สัปดาห และความถ่ีของการเจาะไมเกิน 2 ครั้ง/สัปดาห 

2) โครงการวิจัยที่มีการเก็บตัวอยางชีวภาพโดยวิธีการที่ไมรุกล้ำรางกาย และไม

ทำใหเกิดการบาดเจ็บแกผูเขารวมวิจัย ไดแก 

(1) เล็บ หรือขน หรือผม ที่ไมกอใหเกิดความนาเกลียดภายหลังการเก็บ

ตัวอยาง 

(2) ปสสาวะ อุจจาระ เหง่ือ น้ำมูก 

(3) น้ำลายท่ีไมไดเก็บโดยการสอดทอ 

(4) รกท่ีไดจากการทำคลอด 

(5) น้ำคร่ำท่ีเก็บจากภาวะน้ำเดินกอนคลอดหรือระหวางการคลอด 

(6) คราบจุลินทรียและหินน้ำลายเหนือเหงือกและใตเหงือก วิธีการเก็บท่ี

จัดเตรียมไวไมรุกล้ำเกินกวาการขูดหินน้ำลายที่ตัวฟนตามมาตรการ

ปองกันปกติ และการดำเนินการจนเสร็จสิ้นสอดคลองกับวิธีการปองกัน

โรคซ่ึงเปนท่ียอมรับ 

(7) ฟนน้ำนม หรือฟนแทที ่จะตองไดรับการถอนจากการใหบริการทาง 

ทันตกรรม 

(8) เยื่อบุผิวชองปาก โดยการขูดเยื่อบุชองปาก บวนปาก หรือการปาย 

(9) เซลลผิวหนังจากการขูด หรือการปาย 

(10) เ สมหะท ี ่ ไ ด  จ ากการบ  วน  หร ื อหล ั ง จ ากการทำ  saline mist 

nebulization 

3) โครงการวิจัยที่ตองมีการเก็บขอมูล โดยกระบวนการที่ไมมีการรุกล้ำรางกาย 

(noninvasive procedure) ที่ปฏิบัติเปนปกติในการดูแลรักษาผูปวย โดย

ตองไมมีการใชยาระงับความรูสึกตัวหรือยานอนหลับ และไมเกี ่ยวของกับ  

X-ray หรือ microwaves หากมีการใชเครื่องมือแพทยจะตองเปนเครื่องมือ
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ท่ีไดรับอนุญาตใหใชท่ัวไปแลว ไดแก 

(1) ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิรางกาย วัดอัตราการ

เตนของหัวใจ วัดอัตราการหายใจ  

(2) การติดเครื่องรับสัญญาณไวท่ีผิวหนัง เชน การวัดปริมาณออกซิเจนจาก

ปลายนิ้ว 

(3) การทดสอบหร ื อว ั ดระด ับการร ั บส ั มผ ั ส  ( เช น  visual acuity, 

audiometry, algometry, smell test)  

(4) Magnetic Resonance Imaging (MRI) โดยไมมีการใช contrast agent 

ใดๆ 

(5) Electrocardiography, electroencephalography, thermography, 

detection of naturally occurring radioactivity, electroretinography, 

ultrasound, diagnostic infrared imaging, Doppler blood flow 

และ transthoracic echocardiography 

(6) Moderate exercise, muscular strength testing, body 

composition assessment และ flexibility testing ที ่ เหมาะสมกับ

อายุ น้ำหนัก และสุขภาพของผูเขารวมวิจัย 

4) โครงการว ิจ ัย ท่ีใชข อม ูล เช น เวชระเบ ียน/เอกสาร/บันท ึก/เส ียง/

ภาพเคลื่อนไหว/ภาพถาย/ภาพลายพิมพ/สิง่สงตรวจ ท่ีถูกเก็บไวแลว หรือจะ

ถูกเก็บเพื่อวัตถุประสงคอื่นที่ไมใชการวิจัย เชน การดูแลรักษาตามปกติหรือ

การตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ (อาจมีขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลท้ัง

โดยตรงหรือโดยออม) ยกเวนการศึกษาที ่เกี ่ยวของกับ Post marketing 

study  

5) โครงการวิจัยท่ีใชขอมูลในรูปแบบของเสียง ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว ภาพ

ลายพิมพ (รวมถึงการบันทึกเปนขอมูลดิจิทัล) ที่ถูกเก็บเพื่อวัตถุประสงคการ

วิจัย 

6) โครงการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตรของบุคคลหรือกลุม

บุคคล รวมถึง การศึกษา perception, cognition, motivation, อัตลักษณ, 

ภาษา, การสื่อสาร, วัฒนธรรมความเชื่อ, พฤติกรรมทางสังคม รวมทั้งการ
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วิจัยโดยใชกระบวนการสำรวจ, สัมภาษณ, การเลาเรื่อง, การสนทนากลุม, 

การประเมินระบบ, การตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ หรือการประเมิน 

human factors  

7) โครงการวิจัยที่ใชสิ่งสงตรวจที่เหลือจากการตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover 

specimen/surplus blood) หรือการวิจัยในหองปฏิบัติการที่ใชสิ่งสงตรวจ

ท่ีเหลือจากโครงการวิจัยท่ีเคยผานการรับรองจริยธรรมแลว ซ่ึงไดแจงและขอ

ความยินยอมในการเก็บตัวอยางชีวภาพท่ีเหลือแกผูเขารวมวิจัยลวงหนา และ

ไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบหรือเจาของสิ่งสงตรวจนั้นๆ 

8) โครงการวิจัยอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด  

5.2 ข้ันตอนการพิจารณาโครงการวิจัย 

5.2.1 สำหรับโครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาแบบยกเวน ประธานกรรมการหรือเลขานุการทำ

หนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการวิจัย ตามแบบทบทวน (AF 03-06) ทั้งนี้ เลขานุการอาจ

เสนอใหมีกรรมการที ่ม ีความเชี ่ยวชาญอยางนอย 1 ทาน เปนผู ทบทวน/พิจารณา

โครงการวิจัยเปนครั้งคราว หรือใหความเห็นเบื้องตนเพื่อประกอบการทบทวน/พิจารณา 

ในกรณีท่ีมีขอกังขาไมสามารถตัดสินไดหรือมีประเด็นขอสงสัย โดยผูที่ไดรับมอบหมาย

จะตองสงแบบทบทวนที่ไดทบทวนและประเมินอยางครบถวน พรอมลงนามและวันที่ใน

การทบทวนไปยังฝายฯ ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากไดรับเอกสารโครงการวิจัย  

5.2.2 สำหรับโครงการวิจัยท่ีสามารถพิจารณาแบบเรงดวน เลขานุการจะเลือกกรรมการท่ีมีความ

เช ี ่ยวชาญทำหนาท่ีทบทวน/พิจารณาโครงการว ิจ ัยอย างน อย 2 ทาน ในกรณีท่ี

โครงการวิจัยมีเอกสารขอมูลและขอความยินยอมสำหรับผูเขารวมวิจัย ใหมอบหมาย

กรรมการ 1 ทาน ที่เปนผู แทนภาคประชาชน (layperson) เปนผู ทบทวน/พิจารณา 

กรรมการที่ไดรับมอบหมายจะเปนผูพิจารณาโครงการวิจัยตามแบบทบทวน (AF 03-06 / 

AF 03-07) ทั้งนี้ กรรมการที ่ไดรับมอบหมายจะตองสงแบบทบทวนที่ไดทบทวนและ

ประเมินอยางครบถวน พรอมลงนามและวันที่ในการทบทวนไปยังฝายฯ ภายในเวลา 15 

วันทำการ หลังจากไดรับเอกสารโครงการวิจัย  

5.2.3 การทบทวนและประเมินโครงการวิจัยของกรรมการที่ทำหนาที่ทบทวน/พิจารณาในขอ 

5.2.1 และ 5.2.2 จะเปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-

IRB SOP 04/01.0  
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5.3 การตัดสินและการแจงผล 

5.3.1 กรณีกรรมการผูทบทวน/พิจารณา เห็นชอบ 

5.3.1.1 สำหรับโครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณาแบบยกเวน เม่ือเจาหนาท่ีไดรับผลการ

ทบทวน/พิจารณา จะจัดทำหนังสือรับรองโครงการวิจัย ที่เขาขายการพิจารณา

แบบยกเวน ตามภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 03/01.0 (AF 03-10) (ในหนังสือ

รับรองโครงการวิจัยตองมีขอความระบุวา หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

และดำเนินการวิจัยเสร็จแลวตองรายงานตอคณะกรรมการฯ) ภายใตการ

ตรวจสอบของเลขานุการ แลวเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามภายใน 7 วันทำ

การ หลังจากไดรับผลการพิจารณา โดยกำหนดวันที ่ใหการรับรองตามวันท่ี

ประธานกรรมการลงนาม 

5.3.1.2 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน หากกรรมการที่ไดรับ

มอบหมายทุกทานใหความเห็นชอบ เจาหนาท่ีจะสรุปผลการพิจารณาของ

กรรมการทุกทาน และจัดทำหนังสือรับรองตามภาคผนวก NSTDA-IRB SOP 

03/01.0 (AF 03-08) ภายใตการตรวจสอบของเลขานุการ แลวเสนอประธาน

กรรมการเพื่อลงนามภายใน 7 วันทำการ หลังจากไดรับผลการพิจารณา โดย

กำหนดวันท่ีใหการรับรองตามวันท่ีประธานกรรมการลงนาม 

5.3.2 กรณีกรรมการผูทบทวน/พิจารณา ขอใหผูวิจัยชี้แจงขอมูลเพ่ิมเติม 

5.3.2.1 เจาหนาที่จะรวบรวมผลการทบทวน/พิจารณา และจัดทำรางหนังสือแจงผลการ

พิจารณา (AF 03-11) ภายใน 7 วันทำการ 

5.3.2.2 เลขานุการตรวจสอบรางหนังสือแจงผลการพิจารณา และลงนามในหนังสือแจง

ผลการพิจารณาภายใน 1 วันทำการ 

5.3.3 กรณีกรรมการผูทบทวน/พิจารณา ไมเห็นชอบ 

5.3.3.1 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบยกเวน เจาหนาท่ีจะสรุปผลการ

ทบทวน/พิจารณา และจัดทำหนังสือแจงผลการพิจารณา (AF 03-13) เพื่อเสนอ

ประธานกรรมการลงนามภายใน 7 วันทำการ หลังจากไดรับผลการทบทวน 

5.3.3.2 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน หากกรรมการผูทบทวน

ทานใดทานหนึ่งเห็นวา โครงการวิจัยไมเขาขายการพิจารณาแบบเรงดวน หรือไม

พิจารณาอนุมัติ หรือมีประเด็นที่จำเปนตองหารือและพิจารณาตัดสินในที่ประชุม 
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•  

 

 

สามารถนำเขาพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ เต็มชุดได เจาหนาท่ีจะสรุปผลการ

ทบทวน/พิจารณา เพื่อเสนอเลขานุการตรวจสอบประเด็น และบรรจุวาระการ

ประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัย  
5.3.4 การแจงผลการพิจารณาตอผูวิจัย 

เจาหนาที่สงหนังสือแจงผลการพิจารณาหรือหนังสือรับรองแกผูวิจัย ภายใน 1 วันทำการ 

หลังประธานกรรมการหรือเลขานุการลงนาม โดยไมรอการประชุมของคณะกรรมการฯ 

ยกเวนโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวนที่ตองนำเขาพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ 

5.4 การนำเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ 

5.4.1 เลขานุการนำเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับความเห็นชอบสำหรับโครงการวิจัยท่ีเขาขายการ

พิจารณาแบบยกเวนและแบบเรงดวนตอที ่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ ตาม

วิธีดำเนินการมาตรฐาน NSTDA-IRB SOP 11/01.0 

5.4.2 สำหรับโครงการวิจัยที่เขาขายการพิจารณาแบบเรงดวนที่ตองนำเขามาพิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการฯ กรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหทบทวน/พิจารณาจะเปนผูนำเสนอ

โครงการวิจัย  

 

6. นิยามศัพท 

คำศัพท ความหมาย 

โครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณา

แบบยกเวน (exemption review) 

เปนโครงการวิจัยท่ีเขาขายไมมีประเด็นทางจริยธรรม มีความ

เสี่ยงต่ำมาก สามารถขอยกเวนการทบทวนและพิจารณาแบบ

ปกติได 

โครงการวิจัยท่ีเขาขายการพิจารณา

แบบเรงดวน (expedited review) 

เปนโครงการวิจัยท่ีมีความเสี่ยงไมเกินความเสี่ยงต่ำ (minimal 

risk) และไมไดทำการวิจัยในผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง ท้ังนี้ 

ความเปราะบางอาจข้ึนอยูกับบริบทของงานวิจัยนั้นๆ ดวย 

ความเสี่ยงต่ำ (minimal risk) ความเสี่ยงที่คนทั่วไปอาจไดรับจากการดำเนินชีวิตประจำวัน  

เชน การตรวจรางกายทั ่วไป การวัดความดันโลหิต การ

ตรวจวัดสายตา การตรวจการไดยิน การเจาะเลือดจากปลาย

นิ้ว การเก็บตัวอยางน้ำลายจากการบวน ฯลฯ 
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•  

 

 

คำศัพท ความหมาย 

ผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง 

(Vulnerable subjects) 

บุคคลซ่ึงไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง อาจถูกชักจูง หรือ

ถูกบีบบังคับใหเขารวมการวิจัยไดโดยงาย ดวยความหวังวา

จะได ร ับประโยชนจากการเข าร วมการว ิจ ัย ไม ว าจะ

สมเหตุสมผลหรือไมก็ตาม หรือเปนผูท่ีตอบตกลงเขารวมการ

วิจัยเพราะเกรงกลัววาจะถูกกลั ่นแกลงจากผู ที ่ม ีอำนาจ

เหนือกวาหากปฏิเสธ ตัวอยางผูเขารวมวิจัยกลุมเปราะบาง 

ไดแก ทารก เด็ก (อายุต่ำกวา 18 ป) ผูพิการทางสติปญญา 

ผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยจิตเวช ผูปวยผูที่อยูในภาวะวิกฤต

หรือหมดสติ ผูปวยโรคติดเชื้อรายแรงหรือผูปวยเรื้อรัง หญิง

ตั้งครรภ ผูไมรูหนังสือ (เชน แรงงานตางดาว ชนกลุมนอย 

ชาวเขา) นักโทษ ผูตองขัง กลุมคนที่จัดใหอยูในสถานที่ดูแล 

(เชน เด็กกำพรา คนชรา) ผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม 

(เชน ขอทาน คนเรรอน) ผูใตบังคับบัญชา (เชน นักเรียน 

ลูกจาง ทหาร) กลุมที่ไมเปดเผยตัวตนตอสังคม (เชน ผิด

กฎหมาย เพศสภาวะ) ทั้งนี้ความเปราะบางอาจขึ ้นอยูกับ

บริบทของงานวิจัยนั้นๆ ดวย  

 

7. เอกสารอางอิง 

7.1 ICH  Good  Clinical  Practice  Guideline  กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแหงชาติ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 

2550 

7.3 CIOMS International Ethical Guidelines for Health- related Research Involving 

Humans 2016 

7.4 US Code of Federal Regulations. Title 45 Part 46 (OHRP), Title 21 Part 56 (FDA) 

7.5 World Medical Association. Declaration of Helsinki 2013. 

7.6 ระเบียนกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคุมครองขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 
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•  

 

 

7.7 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

7.8 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

7.9 ICH GCP (E6), 2016 

7.10 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 

with Hunan Participants, WHO 2011 

 

8. ประวัติการแกไข 

ผูจัดทำ ฉบับท่ี วันท่ี แสดงการแกไขหลัก 
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