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What is initial review ?

New Protocol submitted for ethical review for the first 

time.

When should  a new protocol be submitted to IRB ?

Soon after finish writing and before start screening or 

recruiting volunteers/participants.



How  can an investigator  obtain initial review  for the 

protocol?

 Submission process 

โครงการวิจัย (Research Proposal) ส าหรับทบทวนครัง้แรก ผู้วิจัยต้องยื่น
เอกสารต่าง ๆตามที่ระบุไว้ในระเบยีบปฏบิัตขิองแต่ละสถาบนั ตัวอย่างเช่น

- Submission form/check list

- Research proposal

- CV & Certificate of GCP training of principle investigator and 

team

- Information sheet and informed consent form

- Advertisement and documents for inviting volunteer

- Investigator brochure

- Conflict of interest declaration form



Initial Review Procedures :

• Exemption from IRB review

• Expedited review

• Full board review  

What is the exemption from IRB review of researches involving 

human subject ?

 Definition : Studies determined by the IRB to meet the 

exempt criteria as defined by the Federal regulations. 

Exempt studies do not require periodic review 

by the IRB unless a change in the project is planned*.

 Important remark : Exempt IRB review should be documented  

because research classified as exempt is 

not subject to continuing review 

Reference : DOHP 400-11.3, Definitions



 โครงร่างการวิจยัท่ีสามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั 
ได้แก่ โครงร่างการวิจยัท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1 งานวิจยัด้านการศกึษา โดยต้องเป็นโครงการวิจยัท่ีด าเนินการในสถาบนั
การศกึษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนการสอน
ตามปกติและงานวิจยัยทุธศาสตร์ใหมท่างการศกึษาตามนโยบายของสถาบนั 
เช่น วิจยัการปรับวิธีการซึง่จะต้องใช้กบันกัเรียน นิสิตทัง้ชัน้ปี อาจจะเปรียบเทียบ
คะแนน หรือประสทิธิภาพของนกัเรียน นิสติทัง้ชัน้ปีในรายวิชาใดวิชาหนึง่ท่ีปรับ
เปลี่ยนวิธีการสอน การประเมินหลกัสตูร การประกนัคณุภาพการศกึษา

เกณฑ์ในการยกเว้นการพจิารณาจริยธรรมการวิจยั
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เกณฑ์ในการยกเว้นการพจิารณาจริยธรรมการวิจยั
 โครงร่างการวิจยัท่ีสามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ได้แก่ 
โครงร่างการวิจยัท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2. งานวิจยัประยกุต์วิธีประเมินการศกึษาในด้าน cognitive, diagnostic, aptitude,             
achievement งานวิจยัส ารวจความคิดเห็นในวงกว้าง การสมัภาษณ์หรือเฝา้สงัเกตพฤติกรรม 
งานวิจยัจะได้รับยกเว้นพิจารณาเม่ือ
การเก็บข้อมลูและข้อมลูท่ีได้ไม่เก่ียวข้องหรือบง่ชีถ้ึงตวับคุคล
ขัน้ตอนการวิจยัและผลท่ีได้ไม่เป็นเหตใุห้อาสาสมคัร หรือบคุคลใดต้องรับโทษทัง้อาญาและ
แพ่งหรือท าให้เสียโอกาสในอาชีพ หน้าท่ีการงาน
ถ้างานวิจยัดงักลา่วด าเนินการเฉพาะกบักลุม่บคุคลสาธารณะ หรือกลุม่บคุคลท่ีก าลงัจะได้รับ
การคดัเลือกเข้าสูต่ าแหน่งงานท่ีเก่ียวข้องกบัสาธารณะ งานวิจยันัน้ไม่สามารถรับการยกเว้น

3. งานวิจยัซึง่น ารายงานผลการวิจยัท่ีเคยเผยแพร่แล้ว (published) หรือข้อมลูท่ีเป็นสาธารณะ 
(public) มาวิเคราะห์ใหม่
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เกณฑ์ในการยกเว้นการพจิารณาจริยธรรมการวิจยั
 โครงร่างการวิจยัท่ีสามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ได้แก่ 
โครงร่างการวิจยัท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

4. งานวิจยัเก่ียวกบัเชือ้จลุชีพโดยใช้เชือ้ท่ีเพาะเลีย้งไว้ในห้องปฏิบตัิการ หรืองานวิจยัท่ีใช้
ตวัอย่างจลุชีพที่แยกได้จากสิ่งสง่ตรวจโดยไม่เช่ือมโยงกบัข้อมลูส่วนบคุคล

5. งานวิจยัซึง่ท าการศกึษาใน commercially available cell lines ในห้องปฏิบตัิการโดยไม่น า
ผลิตภณัฑ์ท่ีได้กลบัไปใช้ในร่างกายมนษุย์

6. งานวิจยัด้าน นโยบาย ยทุธศาสตร์ ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามความเห็นชอบและ
อนมุตัิจากสถาบนั เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ปรับเปลี่ยนองค์กร พฒันาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ ยกระดบัมาตรฐานขึน้สูส่ากล โดยไม่กระทบข้อมลูสว่นบคุคลและไม่ขดัตอ่กฎหมาย

7. งานวิจยัเก่ียวกบัรสชาติ คณุภาพของอาหารและความพงึพอใจของผู้บริโภคในภาพรวม โดย
อาหารท่ีน ามาทดสอบต้องปลอดภยั และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา
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เกณฑ์ในการยกเว้นการพจิารณาจริยธรรมการวิจยั
 โครงร่างการวิจยัท่ีสามารถได้รับยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ได้แก่ 
โครงร่างการวิจยัท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
8.  งานวิจยัท่ีไม่เก่ียวข้องกบัคน/ งานวิจยัในศพ

การศกึษาขนาด ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับโดยใช้แบบจ าลองหรือหุ่น
งานวิจยัท่ีท าในศพซึง่ได้รับการบริจาคเพื่อการศกึษาและการวิจยั จะต้องได้รับอนญุาต 

จากคณบดี
งานวิจยัท่ีท าในศพซึง่ไม่ได้รับการบริจาคเพื่อการศกึษาและการวิจยั จะต้องขอความ 

ยินยอมจากญาติท่ีมีอ านาจอนญุาต
9.  รายงานผู้ ป่วย (Case report)

 จ านวนผู้ ป่วยไม่เกิน 3 ราย ลกัษณะการรายงานเป็นการสรุปข้อมลูจากเวชระเบียน
(retrospective chart review)

 รายงานจะต้องไม่มีข้อมลูบง่ชีต้วับคุคล (de-identified)
 หากจ าเป็นต้องมีข้อมลูบง่ชีต้วับคุคล (identifier) จะต้องขอความยินยอมจากผู้ ป่วยหรือ

ผู้แทนผู้ปกครองดแูลเพื่อการเผยแพร่
 สามารถสง่ในรูปแบบต้นฉบบัพร้อมตีพิมพ์ (manuscript)
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เกณฑ์การพจิารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)
 โครงร่างการวจิัยที่สามารถได้รับการพจิารณาแบบเร่งด่วน ได้แก่โครง

ร่างการวจัิยที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
1.    วิธีด าเนินการวิจยัมีความเสี่ยงน้อยตอ่อาสาสมคัร หรือไม่เกิน “minimal risk” คือมีความ

เสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวนั เช่น การโดนเข็มแทงนิว้ขณะเย็บผ้าหรือสอย
ผ้า

2.    ถ้ามีความเสี่ยงเก่ียวกบัการล่วงล า้ความเป็นส่วนตวั และอาจเปิดเผยความลบัของ
อาสาสมคัร ผู้วิจยัได้มีวิธีการปอ้งกนัอย่างเหมาะสมจนมีความเสี่ยงไม่มากกว่า “minimal 
risk”

3.    เป็นโครงการวิจยัท่ีได้รับการพิจารณาให้การรับรองแล้ว ผู้วิจยัต้องการย่ืนสว่นแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงที่เป็น “minor change” คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนัน้ไม่มีผลเพิ่มความเสี่ยง
ต่ออาสาสมคัร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจยั (methodology) ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง inclusion/exclusion criteria

4.   การเก็บ materials ท่ีได้จากหตัถการเพื่อการรักษา เช่น ตวัอย่างไฝ หดู ก้อนไขมนั ซึง่ต้อง
ตดัทิง้อยู่แล้วมาใช้ในการวิจยั โดยต้องมีการขอความยินยอม
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เกณฑ์การพจิารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)
 โครงร่างการวจิัยที่สามารถได้รับการพจิารณาแบบเร่งด่วน ได้แก่โครง

ร่างการวจิัยที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
5.   การเก็บตวัอย่างเลือดโดยใช้เข็มเจาะปลายนิว้ ส้นเท้า ใบห ูหรือการเจาะเลือดจากหลอด

เลือดด าของอาสาสมคัรผู้ใหญ่สขุภาพดี ไม่ตัง้ครรภ์ ท่ีมีน า้หนกัตวัไม่ต ่ากวา่ 50 กิโลกรัม 
ปริมาณเลือดท่ีเจาะต้องไม่เกิน 550 ml ภายในระยะเวลา 8 สปัดาห์ และเจาะเลือดไม่เกิน
สปัดาห์ละ 2 ครัง้

6.  การเก็บตวัอย่างเลือดจากผู้ใหญ่ท่ีมีคณุสมบตัินอกเหนือไปจากข้อ 3.5 หรือเดก็ให้พิจารณา
จากอายนุ า้หนกั และสขุภาพของอาสาสมคัร ปริมาตรเลือดท่ีเจาะต้องไม่เกิน 50 ml หรือ 3 
ml ต่อน า้หนกัตวั 1 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 8 สปัดาห์และเจาะเลือดไม่เกินสปัดาห์ละ 2
ครัง้

7.   การเก็บตวัอย่างชีววตัถ ุหรือ biological specimen ลว่งหน้าเพื่อการวิจยั โดยใช้วิธีการท่ี 
noninvasive เช่น ตดัผม ตดัเลบ็ ในลกัษณะท่ีไม่ท าให้เสียโฉม ฟันท่ีได้จากการถอนในการ
รักษาตามปกติ สารคดัหลัง่ออกภายนอก เช่น เหง่ือ รกจากการคลอดทารก น า้คร ่าท่ีได้จาก
การแตกของถงุน า้คร ่าก่อน หรือระหวา่งการคลอด เซลล์ผิวหนงัเก็บโดยการขดู เซลล์เย่ือบุ
เก็บโดยการท า buccal swab, mouth washingเก็บ sputum หลงัจากพ่นด้วยน า้เกลือ, 
อ่ืน ๆ



เกณฑ์การพจิารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)

 โครงร่างการวจิัยที่สามารถได้รับการพจิารณาแบบเร่งด่วน ได้แก่โครง
ร่างการวจัิยที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
8.   การเก็บข้อมลูของการรักษาตามปกติท่ีใช้หตัถการซึง่ไม่รุกล า้ (noninvasive procedures)

ยกเว้น (X-rays หรือ microwaves) เช่น physical sensors ท่ีใช้พลงังานสมัผสักบัผู้ ป่วยโดย
ไม่รุกล า้เข้าสูภ่ายในร่างกาย ได้แก่ การตรวจคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (MRI), ECG, EEG, 
Ultrasound, Doppler blood flow, Echocardiography, moderate exercise, การวดั
body composition

9.    การใช้ข้อมลู บนัทกึ เอกสาร และตวัอย่าง (data, records, documents, specimens) ท่ีได้
เก็บไว้ หรือจะเก็บเพ่ือวตัถปุระสงค์ไม่เก่ียวกบัการวิจยั เช่น การวินิจฉยัโรค หรือการรักษา
โรค(Leftover specimens)

10.  การเก็บข้อมลูจากการบนัทกึเสียง บนัทกึวิดีโอ หรือภาพเพ่ือการวิจยั
11 การวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม แบบบคุคลเด่ียว หรือกลุม่บคุคล หรือการวิจยัแบบส ารวจ 

สมัภาษณ์ซกัประวตัิ focus group  ประเมินโปรแกรม หรือวิธีการเก่ียวกบัการประกนั
คณุภาพ (Quality assurance)
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เกณฑ์การพจิารณาแบบเร่งด่วน (Expedited review)

 โครงร่างการวจิัยที่สามารถได้รับการพจิารณาแบบเร่งด่วน ได้แก่โครง
ร่างการวจัิยที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้

12. การท า continuing review โครงการวิจยัท่ีได้รับการพิจารณารับรองไปแล้ว หรือการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้า (progress report) ท่ีไม่มีการรับ(enroll) อาสาสมคัรราย
ใหม่และ interventions ท่ีใช้ในการศกึษาวิจยันัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว ไม่มีความเสี่ยงเพ่ิมเติม

13.     การพิจารณาโครงการแบบเร่งด่วน (expedited review)จะสามารถให้ผลการพิจารณา
เป็น “ให้การรับรอง” ได้ แตจ่ะไม่สามารถ “ไม่ให้การรับรอง” ได้เลย หากมีปัญหาใน
การพิจารณารับรองจะต้องน าโครงร่างนัน้เข้าพิจารณาใน full board.
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Management of Exempt & Expedited protocols

Exempt Protocol  
▪ Exempt protocol, issue document to PI for confirmation

▪ The protocol then move to archive

▪ No continuing review need

Expedited Protocol

• Expedited protocol, inform PI,  issue Certificate of 

Approval, valid 1 year, then inform in Full board 

meeting and minute.

• The



Full Board Review

เป็นการพจิารณาทบทวนโครงการวจิัยโดยคณะกรรมการฯเตม็
คณะฯ ครบองค์ประชุม วธีิด าเนินการท าได้ 2 แบบ

1.  กรรมการทุกท่านอ่านทุกโครงการ  แล้วประชุม อภปิราย ลง
มต ิใช้ได้ดีกับสถาบันที่มีจ านวนโครงการเข้ารับการพจิารณาในแต่ละครัง้
ของการประชุมน้อย 

2.  แบบก าหนดผู้ทบทวนเบือ้งต้น (primary reviewer) 1-2 คน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒใินศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับโครงการวจัิยที่ยื่นขอรับการ
พจิารณา และผู้ทบทวน 1 คนเป็นคนนอกวงการแพทย์และไม่สังกัด
สถาบัน ท าหน้าที่ตัวแทนอาสาสมัครในการทบทวนเอกสารข้อมูลส าหรับ
อาสาสมัคร (Information sheet) และใบขอความยนิยอม (Informed 

consent form)



Initial review of Research protocol : What to be reviewed ?

Scientific aspect Ethical aspect

Elements of review

-Scientific design and conduct of the study
•research design
•methodology  
•objectives 
•statistic
•sample size calculation          
•control group/placebo group              
•adequate resources, facilities, staff                                                            
•withdrawal criteria
•termination criteria
•monitoring 
•DSMB
•report 
•publication
•etc.,

-Care and protection of research 

participants

•appropriate researcher and qualification

•plans to withdraw or withhold standard 
therapies for research purpose

•medical care provided to participant

•adequate/appropriate informed consent 
process

•compensation to participant (time spent, 
travel expense)

•compensation /treatment in the case of 
injury/disability/death due to participation in the 
study

•insurance and indemnity arrangement

•etc.,



What should Primary reviewer look when review Protocol ?

 Scientific issues - rationale, clinical equipoise, 

- methodology : sample size, inclusion/exclusion,  

randomization criteria, placebo arm, 

statistical analysis, withdrawal 

criteria, rescued medication                                       

- SAE management, compensation

- scientific merit, value, etc.,                              

 Ethical issues  - respect for person (informed consent, vulnerability)

- beneficence

- justice

 Others  - qualification of PI

- feasibility to conduct the research

- resources, insurance

- genetic study, counseling, material transfer agreement, etc.,



 What should IRB members  know /consider when 

review ethical issues of the protocols?

International Ethical guidelines : Nuremberg codes, 

Declaration of Helsinki, WHO Guidelines, CIOMS, ICH-

GCP, USFDA Regulations, 45 CFR parts…, Regulations 

from European Directives and  all sorts of Guidance

 National Ethical Guidelines/ Law/ Regulations/Thai 

FDA Regulations/ Patient’s Right and Related civil law, 

criminal law, Guidelines for special studies eg. Stem cell, 

Genetics etc.,

 Institutional Ethical Guidelines/ Regulations

 Assessment  forms of  individual IRB



Basic Ethical Principles for Reviewers

Expedited ReviewFull Board Review

Belmont Report

-Respect for person
-Beneficence
-Justice

Judgments




