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1. วัตถุประสงค�  
เพื่อกําหนดเกณฑ,โครงร9างการวิจัยท่ีสามารถได�รับการยกเว�นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (exemption) 

1.2 เพื่อกําหนดว9าโครงร9างการวิจัยใดสามารถพิจารณาโดยขบวนการแบบเร็วหรือแบบย9อ (expedited process)  
1.3 เพื่อกําหนดแนวทางการทบทวน การพิจารณาตัดสิน และการอนุมัติโครงร9างการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย9อ  

2. ขอบเขต  
วิธีดําเนินการมาตรฐานครอบคลุมถึงการวิจัยท่ีสามารถได�รับการยกเว�นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยตาม

เกณฑ,ท่ีกําหนด และการดําเนินการข้ันต9อไปของโครงร9างการวิจัยท่ีไม9เข�าเกณฑ,ยกเว�นการทบทวน การพิจารณาทบทวนตัดสิน 
และอนุมัติโครงร9างการวิจัยซึ่งมีความเส่ียงน�อยต9ออาสาสมัครที่เข�าร9วมในโครงการวิจัย แบบเร็วหรือแบบย9อ  

 3. ความรับผิดชอบ  
 ประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,มีหน�าที่ทบทวน พิจารณาตัดสินโครงการท่ี
เข�าข9ายได�รับยกเว�นการพิจารณาทบทวน และลงนามในเอกสารให�การรับรอง ในกรณีท่ีเปXนโครงการของประธานฯ ให�
รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, เปXนผู�ลงนามในเอกสารรับรองโครงการวิจัยที่ได�รับการยกเว�น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, ท่ีได�รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, หรือ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,มีหน�าที่ทบทวนและพิจารณาตัดสินโครงร9างการวิจัยแบบเร็วหรือ
แบบย9อ  

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและผู$รับผิดชอบ 

4.1 โครงการที่เข$าข�ายได$รับยกเว$นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

ข้ันตอน การปฏิบัติ ผู$รับผิดชอบ 

1  รับโครงร9างการวิจัย เจ�าหน�าที่สํานักงานฯ 

2  คัดเลือกโครงร9างการวิจัยที่เข�าข9าย 
ได�รับยกเว�นการพิจารณา 

 

ประธานฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย, 

3 เข�าข9ายได�รับยกเว�น ประธานฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย, 

4 แจ�งผลการพิจารณาแก9ผู�วิจัยและออกเอกสาร 
Certificate of Exemption (AF 02-09) 

ประธานฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย, 

5  นําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ ประธานฯ หรือ เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย, 
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4.2 โครงการที่เข$าข�ายได$รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย�อ 

ขั้นตอน การปฏิบัติ ผู$รับผิดชอบ 
1  รับโครงร9างการวิจัย 

 
เจ�าหน�าท่ีสํานักงานฯ  

2  คัดเลือกโครงร9างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร็ว 
 

ประธานฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย, 

3  พิจารณาโครงร9างการวิจัยแบบเร็ว 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 
2 คนที่ได�รับมอบหมาย  

4  การตัดสิน 
 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 2 คนท่ี
ได�รับมอบหมาย และประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

5  แจ�งผลการพิจารณาแก9ผู�วิจัย 
 

เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

6  นําเสนอในที่ประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 2 
คนที่ได�รับมอบหมาย และประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

5. หลักการปฏิบัติ  
5.1 การรับโครงร�างการวิจัย  

5.1.1 เจ�าหน�าที่ของสํานักงานฯ รับโครงร9างการวิจัยจากผู�วิจัย พร�อมท้ังตรวจสอบความครบถ�วนของโครง 
        ร9างการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
5.1.2 ลงบันทึกวันที่ ที่ได�รับโครงร9างการวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ใส9รหัสโครงร9าง และจดหมายนําส9ง ใน  
        สมุดรับโครงร9างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก และบันทึกในระบบฐานข�อมูลคอมพิวเตอร,  
5.1.3 เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, ตรวจสอบว9าโครงร9างการวิจัยมีลักษณะตาม 
        หลักเกณฑ, ที่จะพิจารณาแบบเร็ว 

5.2 เกณฑ�การยกเว$น  
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, คัดเลือกโครงร9างการวิจัยที่สามารถได�รับ   
ยกเว�นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ได�แก9 โครงร9างการวิจัยท่ีมีลักษณะ ดังต9อไปน้ี 

5.2.1 งานวิจัยด�านการศึกษา โดยต�องเปXนโครงการวิจัยที่ดําเนินการในสถาบันการศึกษาที่ได�รับการรับรอง  
        มาตรฐาน เก่ียวข�องกับกระบวนการเรียนการสอนตามปกติและงานวิจัยยุทธศาสตร,ใหม9ทาง    
        การศึกษาตามนโยบายของสถาบัน  เช9น วิจัยการปรับวิธีการซึ่งจะต�องใช�กับนักเรียน นิสิตท้ังช้ันป_     
        อาจจะเปรียบเทียบคะแนน หรือประสิทธิภาพของนักเรียน นิสิตท้ังช้ันป_ในรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ี   
        ปรับเปล่ียนวิธีการสอน การประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา  
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5.2.2 งานวิจัยประยุกต,วิธีประเมินการศึกษาในด�าน cognitive, diagnostic, aptitude, achievement   
        งานวิจัยสํารวจความคิดเห็นในวงกว�าง การสัมภาษณ,หรือเฝfาสังเกตพฤติกรรม งานวิจัยจะได�รับ 
        ยกเว�นพิจารณาเมื่อ 

(1) การเก็บข�อมูลและข�อมูลที่ได�ไม9เก่ียวข�องหรือบ9งช้ีถึงตัวบุคคล 
(2) ข้ันตอนการวิจัยและผลที่ได�ไม9เปXนเหตุให�อาสาสมัคร หรือบุคคลใดต�องรับโทษท้ังอาญาและแพ9ง    
     หรือทําให�เสียโอกาสในอาชีพ หน�าท่ีการงาน 
(3) ถ�างานวิจัยดังกล9าวดําเนินการเฉพาะกับกลุ9มบุคคลสาธารณะ หรือกลุ9มบุคคลที่กําลังจะได�รับการ   
    คัดเลือกเข�าสู9ตําแหน9งงานท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณะ งานวิจัยน้ันไม9สามารถรับการยกเว�น   

5.2.3 งานวิจัยซึ่งนําผลตรวจที่มีอยู9แล�วมาทําการวิเคราะห,ใหม9ในภาพรวมโดยไม9เช่ือมโยงถึงข�อมูลส9วน 
        บุคคล เช9น วิเคราะห,ผลการตรวจช้ินเน้ือไตทางพยาธิวิทยา 10 ป_ ย�อนหลัง เปXนต�น 
5.2.4 งานวิจัยเก่ียวกับเช้ือจุลชีพโดยใช�เช้ือที่เพาะเล้ียงไว�ในห�องปฏิบัติการ หรืองานวิจัยที่ใช�ตัวอย9างจุลชีพ 
       ท่ีแยกได�จากส่ิงส9งตรวจโดยไม9เช่ือมโยงกับข�อมูลส9วนบุคคล 
5.2.5 งานวิจัยซึ่งทําการศึกษาใน commercially available cell lines. ในห�องปฏิบัติการ 
5.2.6 งานวิจัยด�าน นโยบาย ยุทธศาสตร, ท่ีได�รับมอบหมายให�ดําเนินการตามความเห็นชอบและอนุมัติจาก  

สถาบัน เพื่อแสวงหาแนวทางใหม9 ปรับเปล่ียนองค,กร พัฒนาระบบงานให�มีประสิทธิภาพ ยกระดับ
มาตรฐานข้ึนสู9สากล โดยไม9กระทบข�อมูลส9วนบุคคลและไม9ขัดต9อกฎหมาย  

5.2.7 งานวิจัยเก่ียวกับรสชาติ คุณภาพของอาหารและความพึงพอใจของผู�บริโภคในภาพรวม โดยอาหารที่  
        นํามาทดสอบต�องปลอดภัย และได�มาตรฐานตามข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 5.2.8 รายงานผู�ปoวย (case report) 

5.3 เกณฑ�การคัดเลือกโครงร�างการวิจัยที่จะพิจารณาแบบเร็วหรือแบบย�อ 
       เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, คัดเลือกโครงร9างการวิจัยเพื่อพิจารณา 
 แบบเร็วโดยมีหลักเกณฑ,พิจารณาความเส่ียงที่เปXน”ความเส่ียงน�อย” หรือ “minimal risk” ดังน้ี 

5.3.1 โครงร9างการวิจัยที่ใช�แบบสอบถามซ่ึงไม9มีความเส่ียงหรือมีความเส่ียงน�อยต9ออาสาสมัครท่ีเข�าร9วม 
        ในโครงการวิจัย  
5.3.2 โครงร9างการวิจัยที่เปXนการศึกษาแบบสังเกตการณ, ที่ไม9มีความเส่ียง หรือมีความเส่ียงน�อย และไม9บ9งช้ี 
        ถึงตัวผู�เข�าร9วมการวิจัย 
5.3.3 โครงร9างการวิจัยท่ีเปXนการเก็บข�อมูลจากประวัติการรักษาของผู�ปoวย โดยไม9มีการเช่ือมโยงไปถึงตัวผู�เข�าร9วม 
        การวิจัย 
5.3.4 การขอปรับแก�โครงร9างการวิจัยเดิมเพียงเล็กน�อยไม9ทําให�มีความเส่ียงเพิ่มข้ึน และเปXนโครงการท่ีผ9านการ 
        อนุมัติแล�ว 
5.3.5 การขอปรับแก�ใบยินยอมของโครงร9างการวิจัยเดิมที่ผ9านการอนุมัติแล�ว 
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5.4 ขั้นตอนการพิจารณาโครงร�างการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย�อ  
5.4.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,ท่ีได�รับการมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
        การวิจัยในมนุษย, หรือเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, จํานวน 2  คน ทบทวน  
        โครงร9างการวิจัยตามแนวทางการพิจารณาโครงร9างการวิจัยแบบเร็ว  
5.4.2 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 2 คน พิจารณาตัดสินกระบวนการพิจารณาโครง  
        ร9างการวิจัยแบบเร็วหรือแบบย9อภายในเวลา 2 สัปดาห,หลังจากได�รับโครงร9างการวิจัยพร�อม 
         เอกสารที่สมบูรณ, 

5.5 การตัดสิน 
5.5.1 ในกรณีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 2 คน พิจารณาเห็นชอบโครงร9างการวิจัยที่ทบทวน  
        สํานักงานฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, จะส9งผลการพิจารณาให�ประธาน     
          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
5.5.2 ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, คนใดคนหน่ึงท่ีทบทวน มีความเห็นไม9เห็นชอบ 

และเก่ียวข�องกับความเส่ียงต9ออาสาสมัคร เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,จะต�อง
นําโครงร9างการวิจัยเข�าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

5.6 แจ$งผลการพิจารณาต�อผู$วิจัย 
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, และเจ�าหน�าที่สํานักงานฯ ส9งหนังสือแจ�งผลการพิจารณา   
แก9ผู�วิจัยโดย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, ลงนามในหนังสือการตัดสินอาจได�ผลเปXน  
การเห็นชอบให�ดําเนินการได�เลย หรือขอข�อมูลเพิ่มเติม หรือขอให�มาช้ีแจงเพิ่มเติม หรือไม9เห็นชอบตามที่ขอ 

5.7 นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� 
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 2 คน  
ที่ทบทวนนําโครงร9างการวิจัยท่ีได�รับเห็นชอบจากการพิจารณาแบบเร็วหรือแบบย9อแจ�งต9อท่ีประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

6.  ภาคผนวก 
AF 01-09    รายงานการทบทวนแบบยกเว�นการพิจารณา 
AF 02-09     เอกสารรับรองการยกเว�นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
AF 03-09     แบบรายงานการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร็วโดยกรรมการผู�ทบทวน 
AF 04-09 แบบฟอร,มการพิจารณาแบบเร็ว 

   AF 05-09 เอกสารรับรองโครงการวิจัยแบบเร็ว (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
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7.  เอกสารอ$างอิง  

7.1 ICH Good Clinical Practice Guideline. กองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
     กระทรวงสาธารณสุข ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงใหม9) 2552 

7.2 แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคนในประเทศไทย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย  
     พ.ศ. 2550 

7.3 45 CFR 46.101(b), 45 CFR 46.401(b), DOHP 400-4.6 “Non-Human Subject/Non - Research  
      Determination” 

 
…………………………….. 


