
เกณฑ์พิจารณาแบบ Expedited Review 
 

โครงร่างการวิจัยหรือรายงาน ที่จะพิจารณาแบบเร็ว มีลักษณะต่อไปนี้ 

1. โครงร่างการวิจัย ที่ผ่านการทบทวนพิจารณาจากคณะกรรมการและมีความเห็นให้การรับรอง
หลังแก้ไข (conditioned approve)  

2. โครงร่างการวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถามและข้อมูลที่เก็บไม่เป็นข้อมูลลับ หรือ
ข้อมูลที่อ่อนไหว (เช่น รสนิยมทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมผิดกฎหมาย 
การท าลายความเชื่อของชุมชน) และไม่ก่อผลเสียหายต่อสถานภาพหรือสิทธิประโยชน์
ของบุคคล และไม่ก้าวล่วงความอ่อนไหวของชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

3. โครงร่างการวิจัยที่ต้องการเพียงเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพ่ือวิจัยโดยวิธีไม่รุกล้ าร่างกาย (เช่น 
เก็บน้ าคัดหลั่งหรือสิ่งขับถ่าย, ตัดผม หรือ เล็บโดยไม่เสียโฉม) 
ส าหรับการเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่อาสาสมัครเปราะบางให้
พิจารณาจากอายุ น้ าหนัก และสุขภาพของอาสาสมัคร ปริมาณเลือดที่เจาะต้องไม่เกิน 
50 มิลลิลิตร หรือ 3 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
และเจาะเลือดไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การขอเก็บตัวอย่างเลือด จะต้องมีความ
เหมาะสมตามความจ าเป็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัยโดยกระบวนการที่ไม่รุกล้ า        ไม่
เกี่ยวข้องกับการให้ยาสลบ [anesthesia] หรือการท าให้สงบ [sedation]   ใช้ประจ าใน
เวชปฏิบัติ และการใช้อุปกรณ์แพทย์ซึ่งอนุมัติเรียบร้อยแล้ว    ตัวอย่างหัตถการ ได้แก่ 
(a) physical sensors that are applied either to the surface of the body or 
at a distance and do not involve input of significant amounts of energy 
into the subject or an invasion of the subject’s privacy; (b) weighing or 
testing sensory acuity; (c) magnetic resonance imaging; (d) 
electrocardiography, electroencephalography, thermography, detection of 
naturally occurring radioactivity, electroretinography, ultrasound, 
diagnostic infrared imaging, doppler blood flow, and echocardiography; (e) 
moderate exercise, muscular strength testing, body composition 
assessment, and flexibility testing where appropriate given the age, 
weight, and health of the individual (ทั้งนี้ การฉายรังสีเอ็กซ์ หรือไมโครเวฟ ไม่
เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร่งด่วน) 



5. โครงร่างการวิจัยที่ท าในสิ่งส่งตรวจที่เหลือจาก 
- การตรวจวินิจฉัยตามปกติ (leftover specimen/ surplus blood) และไม่สามารถ

เชื่อมโยงถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของสิ่งส่งตรวจ และ/หรือ 
- โครงการวิจัยที่เคยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้ว และผู้วิจัยได้แจ้งและขอ

ความยินยอมในการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพที่เหลือ แก่อาสาสมัครล่วงหน้า และ
ได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของสิ่งส่งตรวจนั้นๆ  

6. การวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร หรือตัวอย่างส่งตรวจที่มีอยู่แล้ว หรือก าลังจะเก็บรวบรวมจาก
การรักษาหรือวินิจฉัยผู้ป่วย (อาจทราบชื่อบุคคล บันทึกชื่อบุคคล หรือใช้รหัสที่เชื่อมโยง
ถึงตัวบุคคล) 

7. ส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงร่างการวิจัย (protocol amendment) ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพียง
เล็กน้อย (minor change) และมีความเสี่ยงน้อยต่ออาสาสมัคร ได้แก่ 
- การแก้ไขการสะกดค า วันที่ ฉบับที่ และการจัดรูปเล่มใหม่ของโครงร่างการวิจัย 

หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  investigator’s brochure  
- การแก้ไขชื่อผู้ประสานงานโครงการวิจัย เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อที่ระบุไว้ใน 

เอกสารค าชี้แจง 
- การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัครเข้าสู่โครงการ 
- การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมสัญญา ข้อตกลงการส่งมอบวัสดุ เอกสารที่ใช้ในการวิจัย 

(material transfer agreement) 
- การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมวิธีด าเนินการวิจัย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัตถการที่มีความเสี่ยง

เกินกว่าความเสี่ยงเล็กน้อย หรือหากเกี่ยวข้องกับหัตถการที่เกินกว่าความเสี่ยง
เล็กน้อย ก็เป็นหัตถการที่กระท าเพ่ือจุดประสงค์ของการรักษาตามเวชปฏิบัติทั่วไป  
ไม่ใช่หัตถการเพ่ือการวิจัย 

8. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (progress report) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
- การวิจัยมีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย (minimal risk) และเป็นโครงการวิจัยที่

เคยผ่านการพิจารณาแบบเร่งด่วน 
- การวิจัยที่เคยผ่านการรับรองโครงร่างการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการเต็มชุด  และมี

ลักษณะต่อไปนี้ 
ก. เมื่อ 
- ไม่มีการคัดอาสาสมัครใหม่เข้ามาในการวิจัยอีก; 



- อาสาสมัครทุกคนผ่านการท ากิจกรรมหรือหัตถการต่างๆ ของการวิจัยเรียบร้อย
แล้ว; และ 

- การด าเนินการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การติดตามระยะยาวในอาสาสมัคร หรือ 
ข.   ยังไม่มีการคัดอาสาสมัครเข้าในการวิจัย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หรือ 
ค.   การด าเนินการวิจัยที่ยังเหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล 

- รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยยาใหม่ (investigational new 
drug, IND) หรือ สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ (investigational device exemption, IDE) มี
ความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย และไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ   
การติดตามระยะยาวในอาสาสมัคร หมายถึง 

- การด าเนินการวิจัยที่ไม่มากกว่าความเสี่ยงน้อย เช่น การประเมินคุณภาพชีวิต; และ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการด าเนินการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของเวชปฏิบัติตามปกติเพ่ือเฝ้า

ระวังการด าเนินโรคของอาสาสมัคร (ไม่ว่าจะระบุในโครงร่างการวิจัยหรือไม่ก็ตาม) ทั้งนี้ไม่
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ท าเพ่ือการรักษา แม้ว่าจะมีความเสี่ยงน้อยก็ตาม 

 
ทั้งนี้การวิจัยในกลุ่มประชากรเปราะบาง (vulnerable populations) ที่ไม่สามารถน าเข้าทบทวนพิจารณาแบบ
เร่งด่วน แต่ต้องน าเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการเต็มชุด   มีดังต่อไปนี้ 

- การวิจัยในผู้ที่อ่านเขียนไม่ได้ 
- การวิจัยในผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังขั้นรุนแรงไม่สามารถรักษาหายขาดได้ เช่น โรคเอดส์ 

โรคมะเร็ง เป็นต้น 
- การวิจัยในผู้ป่วยวิกฤต 
- การวิจัยในผู้ป่วยด้วยโรคที่สังคมไม่ยอมรับ เช่น โรคเรื้อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- การวิจัยในผู้ที่มีความบกพร่องในการตัดสินใจ เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตหรือ

สติปัญญา หรือความทรงจ า  
- การวิจัยในชนกลุ่มน้อยหรือประชาชนชายขอบ กลุ่มผู้ลี้ภัย 
- การวิจัยในผู้สูงอายุหรือเด็กท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
- การวิจัยในกลุ่มคนไร้ที่อยู่ 
- การวิจัยในผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน 
- การวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ 
- การวิจัยในนักโทษหรือผู้ต้องขังหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในสถานพินิจ 



- การวิจัยในผู้เสพหรือผู้ขายยาเสพติด 
- การวิจัยในเรื่องที่อ่อนไหว (sensitive issues) ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม หรือด้าน

กฎหมาย 
 


