เอกสารหมายเลข 1 ข.
รายการตรวจสอบประเภทโครงการวิจัยแบบ Expedited review และ Exemption review
ท่ า นควรอ่ า นเอกสารนี โ้ ดยละเอี ย ด หากท่ า นต้ อ งการส่ ง โครงการวิ จั ย เพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาแบบ
Expedited review หรือ Exemption review กรอกข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง และส่ งพร้ อมเอกสารหมายเลข 1
การพิจารณารับรองโครงการวิจยั ของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ศูนย์การแพทย์ รพ.กรุ งเทพ จัดแบ่ง
โครงการออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่:
1. Full-board review สาหรั บโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงต่ออาสาสมัครปานกลางถึงสูง และต้ องได้ รับการ
พิจารณาลงมติในที่ประชุมของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ถ้ าท่านไม่สง่ เอกสาร 1 ข. นี ้มาด้ วย โครงการวิจยั ของท่านมัก ถูก
พิจารณาในประเภทนี ้
2. Expedited review สาหรั บโครงการวิ จัยที่มีค วามเสี่ยงต่าหรื อไม่มี ความเสี่ยงต่อ อาสาสมัคร หรื อไม่มี
อาสาสมัครร่ วมโครงการ เช่น retrospective chart review การพิจารณาอาจเร็ วขึน้ บ้ าง แต่ยงั ต้ องได้ รับการรับรองจาก ที่
ประชุมของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ให้ สง่ เอกสารหมายเลข 1ข. นี ้มาด้ วย
3. Exemption review สาหรับโครงการวิจยั ที่สามารถขอยกเว้ นการรับรอง การตัดสินไม่ต้องอาศัยการลงมติ แต่
ต้ องได้ รับการรับรองจากที่ประชุมของคณะกรรมการจริ ยธรรมฯ ให้ สง่ เอกสาร 1 ข. นี ้มาด้ วย
ผู้วิจยั ควรตรวจสอบประเภทของโครงการเบื ้องต้ น เพื่อให้ จดั เตรี ยมเอกสารสาหรับส่งเพื่อขอการรับรองได้ อย่าง
ถูกต้ อง ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจริยธรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินประเภทการพิจาณาโครงการวิจัย และอาจร้ อง
ขอให้ มีการจัดส่ งเอกสารเพิ่มเติมตามความจาเป็ น เช่ น ท่ านส่ งมาผิดประเภท จะทาให้ ต้องใช้ เวลา นานขึน้ ด้ วย
(โปรดเลือกขีด  ในทุกหัวข้ อตามความเป็ นจริ ง)
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โครงการวิจัยที่เข้ าข่ าย Expedited review (ต้ อง  ใช่ ทัง้ 3 ข้ อ)
โครงการ
ของท่ าน
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

คุณสมบัตขิ องโครงการ
1. การวิจยั ไม่ใช่ clinical trial และไม่มี clinical intervention
2. การวิจยั จะไม่ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการวิจยั มีความเสี่ยงที่จะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หรื ออาจเกิดความเสียหายต่อผู้เข้ าร่ วม
โครงการวิจัย อาทิ ทาให้ เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง การเงิน สถานภาพทางสังคม หน้ าที่การงาน หรื อล่วงละเมิดความลับและความ
เป็ นส่วนตัว ของผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจยั
3. เป็ นการวิจยั ที่มีความเสี่ยงต่า ซึง่ ควรมีลกั ษณะดังนี ้หากประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับโครงการวิจัยของท่าน (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในคูม่ ือคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน)
3.1 หากต้ องมีการเก็บเลือด จะทาโดยการเจาะปลายนิ ้ว ส้ นเท้ า หรื อติ่งหูในกรณีที่เป็ นเด็กทารก หรื อเจาะจากหลอดเลือดดา
ส่วนปลาย โดยปริ มาณเลือดและจานวนครัง้ ที่เจาะควรเป็ นดังนี ้ คือ
 สาหรับผู้ใหญ่ที่มีสขุ ภาพแข็งแรงและมิใช่สตรี มีครรภ์ และมีน ้าหนักตัวไม่ต่ากว่ า 50 กก. ปริ มาณเลือดที่เจาะจะต้ องไม่
เกิน 550 มล. ในเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะไม่บอ่ ยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครัง้
 สาหรั บเด็กหรื อผู้ใหญ่ที่มีนา้ หนักตัวน้ อ ยกว่า 50 กก. ปริ มาณเลื อดที่เจาะจะต้ อ งไม่เกิน 50 มล. หรื อไม่เกิน 3 มล.
ต่อน ้าหนักตัว 1 กก. ในเวลา 8 สัปดาห์ และเจาะไม่บอ่ ยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครัง้
3.2 เป็ นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้ วยวิธีที่ไม่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บต่อผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจยั
3.3 เป็ นการเก็บข้ อมูลโดยใช้ เครื่ องมือที่ไม่ทาให้ เกิดการบาดเจ็บต่อผู้ถูกตรวจ (ยกเว้ นเครื่ องมือที่เกี่ยวข้ องกับ x-ray และ
microwave) ไม่ต้อ งใช้ ยาชาหรื อยาสลบ และเป็ นวิธีที่ใช้ ตรวจเพื่อการรั กษาตามมาตรฐาน เครื่ องมื อได้ รับการรั บรองว่าเป็ น
เครื่ องมือทางการแพทย์และมีจาหน่ายตามท้ องตลาด
3.4 เป็ นการเก็บข้ อมูลจากรายงานต่างๆ หรื อตรวจตัวอย่างส่งตรวจจากคลังที่ได้ รับการเก็บไว้ เพื่อการตรวจรักษาตามปก ติ
มิใช่เพื่อการวิจยั
3.5 เป็ นการเก็บข้ อมูลจากการบันทึกเสียงหรื อภาพโดยการถ่ายจากกล้ องถ่ายรู ปหรื อวิดทิ ศั น์
3.6 เป็ นการวิจยั ที่เป็ นการสังเกตพฤติกรรม หรื อการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคล
3.7 เป็ นการตรวจตัวอย่างส่งตรวจใดๆ ที่ไม่ใช่การตรวจทางพันธุศาสตร์ อันสามารถเชื่อมโยงถึงผู้ที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
หรื อสิ่งส่งตรวจได้
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โครงการวิจัยที่เข้ าข่ าย Exemption review (ให้ เลือก  ใช่ ข้ อหนึง่ ข้ อใดต่อไปนี ้)
โครงการ
ของท่ าน
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่
 ไม่ใช่

 ใช่

คุณสมบัตขิ องโครงการ
1) โครงการวิจยั ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน โดยที่ใช้ ในกระบวนการเรี ยนตามปกติ ได้ แก่
- การวิจยั ที่เกี่ยวกับการปรับวิธีการเรี ยนการสอน เทียบวิธีการเดิมกับวิธีการใหม่
- การวิจยั ที่เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพในการปรับการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีการต่างๆ หรื อเปรี ยบเทียบระหว่างหลักสูตร
และเป็ นโครงการการวิจัยที่ไม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
- เป็ นวิ ธีการใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมี การใช้มาก่อน
- นักเรี ยนในชัน้ เรี ยนเดียวกันได้รับการปฏิ บตั ิ ทีแ่ ตกต่างกัน
- มี การปกปิ ดข้อมูลบางส่วนไม่แจ้งให้ผเู้ ข้าร่ วมการวิ จยั ทราบ
- มี การออกกาลังกายมากกว่าปกติ หรื อในวิ ธีทีไ่ ม่ปกติ
2) โครงการวิจัยที่ใช้ วิธีการประเมินผลการเรี ยนการสอนแบบต่างๆ (educational test: cognitive, diagnostic,
aptitude,
achievement) โดยข้ อมูลที่เก็บนันไม่
้ สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้ าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคล และรายงานผลเป็ นข้ อมูลโดยภาพรวม
และเป็ นโครงการการวิจัยที่ไม่ มีลักษณะต่ างๆ เช่ นเดียวกับข้ อ 1) ข้ างต้ นนี้
3) การวิจยั ที่ดาเนินการโดยวิธี survey, สัมภาษณ์ (interview) หรื อสังเกตพฤติกรรมภายในชุมชน (observation of public behavior)
โดยวิธีการเก็บข้ อมูลนันไม่
้ สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้ าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคลและไม่มีผลกระทบต่อบุคคลในแง่สถานภาพและภาพ
ลักษณ์ทางสังคม, การจ้ างงาน, สถานภาพทางการเงิน, หรื อทาให้ เกิดความเสี่ยงที่จะทาให้ ถกู ฟ้องร้ องดาเนินคดีตามกฎหมาย
และเป็ นโครงการการวิจัยที่ไม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้ แม้จะใช้วิธีการ Survey, interview หรื อ observation of public
behavior แต่มีประเด็นพิจารณา คือ
- ข้อคาถามส่งผลกระทบถึงจิ ตใจ เป็ นเรื ่องส่วนตัวทีอ่ ่อนไหว สมควรปกปิ ดหรื อเป็ นเรื ่องทีอ่ ยากลื ม
- ข้อมูลทีต่ อ้ งการศึกษาเกี ่ยวกับการกระทาผิ ดกฏหมาย หากความลับรั่วไหลผูเ้ ข้าร่ วมการวิ จยั อาจถูกจับ ถูกปรับ
ถูกฟ้ องร้องดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
- ข้อมูลที ่ต้องการศึกษาเกี ่ยวข้องกับการเสื ่อมเสี ยชื ่อ เสี ยง การเสี ยผลประโยชน์ การถูกเลิ กจ้าง และการเสี ยสิ ทธิ บางอย่าง
รวมทัง้ กระทบต่อสถานภาพทางการเงิ น
4) การวิจัยที่เก็บข้ อมูลจากฐานข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในรู ปเอกสาร, สิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยาหรื อห้ องปฏิบตั ิการ
(pathological or diagnostic specimens) หรื อวิธีการเก็บข้ อมูลนันไม่
้ สามารถเชื่อมโยงถึงผู้เข้ าร่ วมการวิจยั เป็ นรายบุคคล ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมโดยผ่านรหัสใดๆ ที่ผ้ วู ิจยั จัดทาขึ ้นเพื่อจะสืบค้ นไปถึงผู้ที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลหรื อสิ่งส่งตรวจได้ (unidentifiable data) และ
เป็ นโครงการการวิจัยที่ไม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
- เป็ นข้อมูลหรื อเนื ้อเยื ่อที ่เก็บโดยติ ดชื ่อหรื อรหัสใดๆไว้ตงั้ แต่ต้น แม้ ว่าผู้วิจัยจะแจ้ งว่ าจะไม่ บันทึกข้ อมูลส่ วนบุคคลไว้ ใน
การวิจัยก็ตาม เช่น ข้อมูลจากเวชระเบียน
- ชิ้ นเนือ้ ทิ่ อยู่ในคลังพยาธิ วิทยาที ่การเก็บข้อมูลในครั้งแรกต้องระบุเจ้าของ
- เป็ นข้อมูลจากการวิ จยั ครั้งก่อน
5) การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริ การจากหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงานนัน้
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 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่
 ใช่
 ไม่ใช่

(Quality assurance, Public benefit or service program)
6) การวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประเมินคุณภาพหรื อการตรวจสอบที่ ไม่ เชื่อมโยงกับฐานข้ อมูลที่เป็ นส่ วนบุคคล
หรื อมีผลกระทบต่อข้ อมูลด้ านสุขภาพส่วนบุคคล
7) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบคุณภาพและรสชาติ ของอาหาร การยอมรับของผู้บริ โภคโดยที่
7.1 อาหารนันต้
้ องไม่มีสิ่งเจือปนนอกเหนือจากธรรมชาติ
7.2 อาหารนันมี
้ สารอาหารที่ระดับไม่เป็ นอันตราย หรื อมีสารเคมีเนื่องจากการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้ อมน้ อยกว่าปริ มาณที่บ่ง
ถึงอันตรายตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเป็ นโครงการการวิจัยที่ไม่ มีลักษณะดังต่ อไปนี้
-

มี สารปรุงแต่ง
ปนเปื ้ อนสารเคมี เนือ่ งจากการเกษตรกรรมและสิ่ งแวดล้อมเกิ นระดับความปลอดภัยตามเกณฑ์ สนง.อาหารและยา
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