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บทที่บทที่  66  
การตรวจเย่ียมเพือ่ก ากับดูแลการวิจัย 

Site Monitoring Visit 

 
เตรียมโดย :  คณะกรรมการปรบัปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานงานวิจยัในคน 

กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนโดย :  คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน กรุงเทพมหานคร 
 
รับรองโดย :  ................................................................. 
   (      ) 
   ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน  
          กรุงเทพมหานคร 
วันทีรั่บรอง :  ................................................................. 
 
อนุมัติโดย : ................................................................. 
   (      ) 
     ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 
วันทีอ่นุมัติ : ................................................................. 

 
 
 

 



 

 

 

84     วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 06/03.0 

บทที ่6 การตรวจเย่ียมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
หน้า 2 จาก 9 หน้า 

เร่ิมใช้ 10 พ.ค. 2565 

 

สารบัญ 
 

ล าดับ      เร่ือง     หน้า 
 

1. วัตถุประสงค ์.................................................................................................................... 85 
2. ขอบเขต .......................................................................................................................... 85 
3. ความรับผิดชอบ .............................................................................................................. 85 
4. ข้ันตอนการด าเนินการ .................................................................................................... 85 
5. วิธีปฏิบัต ิ......................................................................................................................... 85 

5.1 การเลือกโครงการที่จะตรวจเยี่ยม ............................................................................... 85 
5.2 การมอบหมายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ................................................................... 86 
5.3 การเตรียมการตรวจเยี่ยม ........................................................................................... 86 
5.4 การด าเนินการตรวจเยี่ยม .......................................................................................... 86 
5.5 การรายงานผลการตรวจเยี่ยม .................................................................................... 88 
5.6 การพิจารณาตดัสินในที่ประชมุคณะกรรมการฯ ............................................................ 88 
5.7 การแจง้ผลการพิจารณา ............................................................................................ 88 
5.8 การจดัเก็บเอกสาร .................................................................................................... 89 

6. ค านิยาม .......................................................................................................................... 89 
7. ภาคผนวก .................................................................................................................. 89 
8. เอกสารอ้างอิง ............................................................................................................ 89 
9. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน ................................................................................... 90 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

วิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร    85 

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร BMAHREC 06/03.0 

บทที ่6 การตรวจเย่ียมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 
หน้า 3 จาก 9 หน้า 

เร่ิมใช้ 10 พ.ค. 2565 

1.  วัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย ใหเ้ป็นไปตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รบัการ

รบัรองจากคณะกรรมการฯ และเป็นไปตามหลกัจรยิธรรมสากล 
 

2.  ขอบเขต 
 วิธีการด าเนินการมาตรฐานครอบคลมุถึงการตรวจเยี่ยมงานวิจยัในสถาบนัหรือสถานที่ที่ด  าเนินการวิจัย 
ตามที่ระบไุวใ้นโครงรา่งการวิจยัที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการฯ 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
 3.1 ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพ่ือก ากับดูแลการวิจัย 
 3.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ มีหนา้ที่ก าหนดแผนการตรวจเยี่ยม ด าเนินการตรวจเยี่ยม และสง่ผลการ
ตรวจเยี่ยมใหก้บัคณะกรรมการฯ 
 3.3 เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ มีหนา้ที่ประสานงานระหว่าง คณะกรรมการฯ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ และ
ผูวิ้จยั และมีหนา้ที่จดัเก็บเอกสารรายงานการตรวจเยี่ยม 

 

4.ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เลือกโครงการที่จะตรวจเยี่ยม คณะกรรมการฯ 
2 มอบหมายกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประธานคณะกรรมการฯ 
3 เตรียมการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ หวัหนา้ส านกังานฯ 
4 ด าเนินการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 
5 รายงานผลการตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 
6 พิจารณาตดัสินในที่ประชมุคณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯ 
7 แจง้ผลการพิจารณา เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 
8 จดัเก็บเอกสาร เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ 

 
5. วิธีปฏิบัต ิ

5.1 การเลือกโครงการทีจ่ะตรวจเยี่ยม 

คณะกรรมการฯ พิจารณาโครงการวิจยั และมีมติใหด้ าเนินการตรวจเยี่ยม ดว้ยเหตดุงัต่อไปนี ้
5.1.1  มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิดรา้ยแรงที่ท  าใหผู้เ้ขา้ร่วมการวิจัยเสียชีวิตหรือเป็น

อนัตรายคกุคามชีวิต 
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5.1.2  มีรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด/การเบี่ยงเบน และอาจมีผลต่อผู้เข้าร่วมการวิจัย 
สถาบนั และ/หรือสงัคม 

5.1.3  มีความเสี่ยงสูง หรือการวิจัยในระยะวิกฤต หรือมีความอ่อนไหวต่อการยอมรบัของสงัคม
หรือเก่ียวขอ้งกบัการขอความยินยอมในผูร้ว่มการวิจยักลุม่เปราะบาง  

5.1.4  มีการรอ้งเรียนและจ าเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มลูเพื่อพิจารณาการตอบสนองต่อผูวิ้จยั 
5.1.5  การตรวจประจ ารอบ (routine) อย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เช่น สุ่มตรวจโครงการวิจัยยาหรือ

โครงการวิจัยเชิงทดลองที่ เก่ียวข้องกับผู้ร่วมการวิจัยกลุ่มเสี่ยงสูง  ผู้วิจัยหลักรับผิดชอบโครงการมากกว่า 3 
โครงการ โครงการวิจยัที่ไม่เสรจ็สิน้ภายในเวลา 2 ปี ผูวิ้จยัใหม่ เป็นตน้ 

5.1.6 อื่น ๆ ตามที่ประชมุคณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 

5.2 การมอบหมายคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากับดูแลการวิจัย 

5.2.1  ประธานคณะกรรมการฯ คัดเลือกกรรมการตรวจเยี่ยมจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน จากคณะ
กรรมการฯ ซึ่งอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูพ้ิจารณาโครงร่างการวิจยัที่ส่งเขา้มาครัง้แรก อย่างนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ
สายวิทยาศาสตร ์(กรณีการวิจยัทางคลินิกเก่ียวกับยา / เครื่องมือแพทย ์เป็นแพทย)์ อย่างนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการ
นอกสายวิทยาศาสตร ์และมอบหมายผูท้ี่ท  าหนา้ที่ประธาน และเลขานกุาร ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 
 

5.3 การเตรียมการตรวจเยี่ยม 

5.3.1 เจา้หนา้ที่ส  านกังาน ฯ ประสานกับผูวิ้จยั และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ นดัวนัตรวจเยี่ยม
โดยเรว็ ทัง้นีไ้ม่ควรเกิน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัมอบหมาย  

5.3.2 เจา้หนา้ที่ส  านักงาน ฯ เตรียมส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ แสดงเหตผุลการ
ตรวจเยี่ยม และเอกสารโครงการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง จดัส่งใหก้ับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงั
การประชมุคณะกรรมการฯ ประกอบดว้ย 

 1)  โครงรา่งการวิจยัฉบบัลา่สดุ และ/หรือ สว่นแกไ้ขเพิ่มเติมการวิจยัฉบบัลา่สดุ 
  2)  เอกสารชีแ้จงขอ้มลูฯ หนงัสือแสดงเจตนายินยอมฯ ฉบบัลา่สดุ 
   3)  ประวตัิผูวิ้จยัหลกัและผูวิ้จยัรว่ม พรอ้มทัง้งานที่รบัผิดชอบ 
 4)  คู่มือผูวิ้จยั ฉบบัลา่สดุ 
 5)  รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดรา้ยแรง 

รายงานการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด 
  6)  แบบแผนการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากบัดแูลการวิจยั (AO 15)  
 7)  แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากบัดแูลการวิจยั (AO 16) 
 8)  เอกสารอื่น ๆ ตามความจ าเป็นที่ตอ้งใชป้ระกอบการตรวจเยี่ยม 
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5.3.3 ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  
 1)  พิจารณาประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการฯ ตอ้งการ ตรวจสอบกบัขอ้มลูที่มีอยู่ในปัจจบุนั 

ทบทวนสาเหตขุองปัญหาของนกัวิจยัและสถาบนัวิจยัที่น่าจะเป็นไปได ้และสรุปประเด็นการตรวจเยี่ยม 
  2)  ก าหนดแผนการตรวจเยี่ยม และรายการด าเนินการของผูวิ้จยัที่ตอ้งจดัเตรียม ลงในแบบ

แผนการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากบัดแูลการวิจยั (AO 15)  
5.3.4    หัวหน้าส านักงานฯ ส่งหนังสือขอตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย  (AL 14) ที่ ระบุรายการ

ด าเนินการของผูวิ้จยัที่ตอ้งจดัเตรียม โดยจดัสง่ก่อนวนัตรวจเยี่ยมอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์พรอ้มทัง้ท าหนงัสือขอตรวจ
เยี่ยมโครงการวิจยัถึงผูบ้งัคบับญัชาของผูวิ้จยั (AL 14) 

5.3.5 เจา้หนา้ที่ส  านกังาน ฯ จดัเตรียมเอกสารที่ใชใ้นการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยม 
5.3.6 เจา้หนา้ที่ส  านักงานฯ ส่งก าหนดการตรวจเยี่ยมฉบับสมบูรณ ์ใหก้ับคณะกรรมการตรวจ

เยี่ยมฯ ผูวิ้จยัและหวัหนา้หน่วยงานของผูวิ้จยั ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ ก่อนการตรวจเยี่ยม 
 

5.4 การด าเนินการตรวจเยี่ยม 

5.4.1   คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ตรวจสอบเอกสาร สงัเกต สมัภาษณแ์ละเยี่ยมชมสถานที่ ตาม
แผนการตรวจเยี่ยม โดยมีแนวทางการตรวจพิจารณา ดงันี ้

          5.4.1.1 การด าเนินการกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 
  1)  สุม่ตรวจเอกสารขอ้มลูและขอความยินยอม การลงนาม วนัที่ลงนาม ในเอกสาร
ฉบบัที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการฯ  
  2)  อาจมีการสงัเกตกระบวนการขอความยินยอมจากผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
  3)  อาจมีการสงัเกตการดแูลรกัษาหรือการสมัภาษณผ์ูเ้ขา้รว่มการวิจยั 
  4)  ตรวจสอบรายงาน SAE รายงานการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด เปรียบเทียบกับ
รายงานที่สง่ใหค้ณะกรรมการฯ 
  5)  การปรบัปรุงแกไ้ขกรณีที่มี SAE การไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด การรอ้งเรียน 

          5.4.1.2 การจัดการเอกสาร 
  1)  การบนัทกึขอ้มลูถกูตอ้ง สมบรูณ ์และอ่านออก 
  2)  ขอ้มลูที่บนัทกึในแบบบนัทกึขอ้มลูตรงกบัในเอกสารตน้ฉบบั (source data) 
  3)  การรกัษาความลบัของขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั: การเก็บเอกสารขอ้มลู และ
การจ ากดัผูท้ี่สามารถเขา้ถึงขอ้มลู  
  4)  มีและจัดเก็บเอกสารส าคัญครบถว้น เช่น เอกสารแสดงการขนส่งผลิตภัณฑ์
และสารที่ใชใ้นการวิจยั เอกสารแสดงการควบคมุปรมิาณการรบัจ่ายผลิตภณัฑแ์ละสารที่ใชใ้นการวิจยั บนัทกึการ
เก็บตวัอย่างของเหลวหรือเนือ้เยื่อรา่งกาย  
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          5.4.1.3 ความพร้อมของผู้วิจัย 

  1)  มีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบัติตามขัน้ตอนวิธีด าเนินการวิจัย ที่ระบุในโครง
รา่งการวิจยัอย่างเครง่ครดั 
  2)  ปรมิาณงานในโครงการวิจยัไม่มากเกินไป เม่ือพิจารณาถึงจ านวนผูวิ้จยั 
           5.4.1.4 ความพร้อมของสถานทีท่ าการวิจัย 

 1)  สถานที่ท  าวิจยั มีความเหมาะสมและเอือ้อ านวยต่อการท าโครงการวิจยั  
  2)  การควบคมุ การเก็บรกัษา ปริมาณรบั/จ่ายผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นการวิจยั ตามที่ระบุ
ไวใ้นโครงรา่งการวิจยัที่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการฯ 
  3)  หอ้งปฏิบตัิการที่ใชใ้นการวิจัย ไดร้บัมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ มีการตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการ ดว้ยวิธีที่ระบไุวใ้นโครงรา่งการวิจยัที่ไดร้บัการรบัรอง จากคณะกรรมการฯ 

5.4.2   การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอ้เสนอแนะ 
          5.4.2.1 กรรมการตรวจเยี่ยมแต่ละคนบันทึกข้อสังเกตลงในแบบรายงานการตรวจเยี่ยม 
(AO 16) 
          5.4.2.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ สรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอ้เสนอแนะดว้ยวาจาแก่
ผูวิ้จยั และเปิดโอกาสใหผู้วิ้จยัซกัถามหรือใหข้อ้มลูเพิ่มเติม 

 

5.5 การรายงานผลการตรวจเยี่ยม 

5.5.1    เลขานุการคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ สรุปผลการตรวจเยี่ยมในแบบรายงานการตรวจ
เยี่ยมฯ (AO 16) แลว้แจง้เวียนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุง  

5.5.2   สรุปผลการตรวจเยี่ยม ขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
  1)  ผูวิ้จยัไดแ้กไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งในการด าเนินงานแลว้   
  2)  ควรมีการปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม (ระบสุิ่งที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม) 
 3)  ควรพักการรบัรองชั่วคราว (ระบุสิ่งที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม และระยะเวลาที่ตอ้ง

ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็) 
  4)  ควรยตุิการรบัรอง (ระบเุหตผุล) 
5.5.3  ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ลงนามในรายงานการตรวจเยี่ยม และส่งให้

ส  านกังานคณะกรรมการฯ ภายใน 5 วนัท าการ หลงัจากตรวจเยี่ยม 
 

5.6 การพิจารณาตัดสินในทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ 

5.6.1 เลขานุการคณะกรรมการฯ หรือประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ น าเสนอผลการตรวจ
เยี่ยม 
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5.6.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาและลงมติขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 1)  รับทราบ 

 2)  รับทราบ และขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะน า 
 3)  ด าเนินการตรวจเยี่ยม ภายหลังการแก้ไขตามข้อแนะน า  
     ประธานคณะกรรมการฯ จะมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ด าเนินการ 

 4)  พักการรับรองช่ัวคราว (จนกว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม หรือผู้วิจัยได้แก้ไขตาม
ขอ้แนะน า หรือไดผ้ลการตรวจเยี่ยม) 
 5)  ยุติการรับรอง 
 

5.7   การแจ้งผลการพิจารณา 
 5.7.1   หวัหนา้ส านกังานฯ ส่งหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาการตรวจเยี่ยม (AL 15) ใหผู้วิ้จยั ในรูป
เอกสาร และ/หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัประชมุคณะกรรมการฯ 
  5.7.2   กรณีที่พกัการรบัรองชั่วคราว หรือยตุิการรบัรอง ใหแ้จง้ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (กรณีเป็นการวิจยัยา หรือเครื่องมือแพทย)์ และ/หรือ ผูใ้หท้นุวิจยั   
  5.7.3   กรณีที่เป็นการตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลางฯ 
(CREC) ใหส้ง่ส  าเนาหนงัสือแจง้ผลการพิจารณาการตรวจเยี่ยม ใหค้ณะกรรมการกลางฯ 
 

5.8 การจัดเก็บเอกสาร 

5.8.1  เจา้หน้าที่ส  านักงานฯ จัดเก็บรายงานการตรวจเยี่ยมในแฟ้มโครงร่างการวิจัยนั้น และใน
แฟ้มของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  

5.8.2   เจา้หนา้ที่ส  านกังานฯ บนัทกึผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในฐานขอ้มลู 
 

6.  ค านิยาม 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
คณะกรรมการตรวจ
เย่ียมเพ่ือก ากบัดูแล
การวิจัย   

กรรมการที่ไดร้บัการมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ  ใหเ้ป็นตวัแทนในการตรวจเยี่ยม
เพื่อก ากบัดแูลการวิจยั 

การก ากับดูแลการ
วิจัย (monitoring) 
 

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ เพื่อประเมนิผูว้ิจยัหรือหน่วยงาน ว่ามีการพิทกัษ์
ซึ่งสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั โดยตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งหรือสงัเกต
ขัน้ตอนในการท าวิจยั 
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7.  ภาคผนวก 
AO 15  แบบแผนการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากบัดแูลการวิจยั 
AO 16  แบบรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อก ากบัดแูลการวิจยั 
AL 14  หนงัสือขอตรวจเยี่ยมโครงการวิจยั 
AL 15 หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาการตรวจเยี่ยม 

 

8.เอกสารอ้างอิง 
8.1 World Health Organization. Standards and Operational Guideline for Ethics Review of 

Health-Related Research with Human Participants, 2011.  
8.2 ICH Harmonised Guideline. Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good 

Clinical Practice E6(R2). 2016. 
 

9. ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน 
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมการรา่ง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐาน
งานวิจยักรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการปรบัปรุง
วิธีด าเนินการมาตรฐานงานวิจยั
กรุงเทพมหานคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

-  -ตามที่ปฏิบตัิไดจ้ริง  
-ตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานคร 
-ตามมาตรฐานที่
ปรบัเปลี่ยนไป 

- ตามขอ้เสนอแนะของ 
SIDCER-FERCAP 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการฯ 
และเจา้หนา้ที่ส  านกังาน 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - เพ่ิมขัน้ตอนการพิจารณา
ในที่ประชมุคณะกรรมการ
ฯ และลงมต ิ

- การเลือกโครงการที่จะตรวจ
เยี่ยม เพิ่มการตรวจประจ ารอบ
อย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 
- (มีต่อ)*  

ทบทวนโดย คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในคน
กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในคนกรุงเทพมหานคร 

รับรองโดย ประธานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจยัในคน 
กรุงเทพมหานคร 

อนุมัติโดย ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหาคม 2545 13 มกราคม 2557 25 มิถนุายน 2562  
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* ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน (ต่อ) 
ฉบับที ่4  BMAHREC 03.0 
รายละเอียดของ
การแก้ไข 

- ปรบัองคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  
- ปรบัก าหนดวนัตรวจเยี่ยมไม่ควรเกิน 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการฯ 
- ปรบัขัน้ตอนการเตรียมการตรวจเยี่ยม เพ่ิมแบบแผนการตรวจเยี่ยม ฯ และรายการด าเนินการของผูว้ิจยัที่ตอ้ง
จดัเตรียม ปรบัแบบรายงานการตรวจเยี่ยม ฯ  
- ปรบัรูปแบบการด าเนินการตรวจเยี่ยม ใหมี้การตรวจ (1) การด าเนินการกบัผูเ้ขา้รว่มการวิจยั (2) การจดัการ
เอกสาร (3) ความพรอ้มของผูว้ิจยั (4) ความพรอ้มของสถานที่ท  าการวิจยั 
- ปรบัการสรุปผลการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 
- ปรบัการพิจารณาตดัสินในที่ประชมุคณะกรรมการฯ 

 


