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1.  วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียมรับ  การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐาน กำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร ฯ  

 

2.  ขอบเขต 
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนครอบคลมุกำรเตรียมตวัของคณะกรรมกำรฯ และเจำ้หนำ้ที่ทกุคนของส ำนกังำนฯ 

เพื่อรบักำรตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพทัง้กำรตรวจเยี่ยมคณุภำพภำยในและกำรตรวจเยี่ยมคณุภำพภำยนอก 
 

3.  ความรับผิดชอบ 
3.1 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ และหวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เตรียมควำมพรอ้มเพื่อรบักำรตรวจเยี่ยม 
3.2 ประธำนคณะกรรมกำรฯ กรรมกำรฯ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ตอ้งปฏิบตัิตำม

แนวทำงที่ระบุในวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฯ และเตรียมพรอ้มในกำรตอบค ำถำม ของ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพ 

 

4.  ข้ันตอนการด าเนินการ 
 

ข้ันตอน การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพภำยใน หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ 

2 ตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพภำยนอก ประธำนคณะกรรมกำรฯ 

3 เตรียมรบักำรตรวจเยี่ยม หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ  

4 ตอ้นรบัคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยม หวัหนำ้ส ำนกังำน ประธำนคณะกรรมกำรฯ  
และคณะกรรมกำรฯฯ 

5 ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง หวัหนำ้ส ำนกังำน ประธำนคณะกรรมกำรฯ  
และคณะกรรมกำรฯฯ 

6 เก็บรกัษำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจเยี่ยม หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ   
7 ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตำมกำรรบัรองคณุภำพ ประธำนคณะกรรมกำรฯ 

 

5.  วิธีปฏิบัติ 
5.1 การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายใน 

5.1.1 หัวหน้ำส ำนักงำนฯ ก ำหนดใหม้ีกำรตรวจเยี่ยมคุณภำพภำยในอย่ำงนอ้ยสำมปีต่อครัง้ 
หรือ ก่อนที่จะมีกำรตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพจำกองคก์รภำยนอก 

5.1.2   คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพภำยในประกอบดว้ย ผูเ้ชี่ยวชำญในกำรตรวจ
เยี่ยมประเมินคณุภำพจำกภำยนอก ตวัแทนคณะกรรมกำรฯ และหวัหนำ้ส ำนกังำนฯ  
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5.1.3 กำรเตรียมรับกำรตรวจเยี่ยม และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เช่นเดียวกับกำรตรวจเยี่ยม
ประเมินคณุภำพภำยนอก 

5.2 การตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายนอก 
5.2.1 ประธำนคณะกรรมกำรฯ รบัทรำบก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมจำกคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
5.2.2 ท ำหนังสือแจ้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เพื่อขออนุมัติรับกำรตรวจเยี่ยมประเมิน

คณุภำพจำกองคก์รภำยนอก 
5.2.3 ประธำนคณะกรรมกำรฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรฯ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ และเจำ้หนำ้ที่

ส  ำนกังำนฯ เตรียมพรอ้มรบักำรตรวจเยี่ยม 
5.3 การเตรียมรับการตรวจเยี่ยม 

5.3.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ และหัวหน้ำส ำนักงำนฯ จัดให้มีกำรประเมินตนเอง ตำม
มำตรฐำนระดับชำติ ไดแ้ก่  การรับรองมาตรฐาน NECAST ระดับ 3 และ / หรือมำตรฐำนระดับสำกล ไดแ้ก่  
โปรแกรมการตรวจเยี่ยม SIDCER และแจง้ผลแก่คณะกรรมกำรฯ 

5.3.2  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ และหวัหนำ้ส ำนกังำนฯ ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
5.3.3 คณะกรรมกำรฯ หัวหนำ้ / เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ ศึกษำรำยกำรเตรียมรบักำรตรวจเยี่ยม 

(AO 22) ด ำเนินกำรตำมรำยกำรเตรียมรบักำรตรวจสอบ รวมทัง้อ่ำนทบทวนวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน ฯ 
5.3.4    หัวหน้ำ / เจ้ำหน้ำที่ส  ำนักงำนฯ ตรวจสอบว่ำเอกสำรต่ำงๆ ได้รับกำรเก็บรกัษำในที่ที่

เหมำะสม และตรวจสอบควำมครบถว้นของแฟม้เอกสำรโครงกำรวิจยั 
5.3.5 หวัหนำ้ / เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ เตรียมสถำนที่ หอ้งประชมุและอปุกรณท์ี่ตอ้งใช ้
5.3.6 หัวหนำ้ส ำนักงำนฯ แจง้วันเวลำของกำรตรวจเยี่ยม พรอ้มทั้งนัดหมำยคณะกรรมกำรฯ 

และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ เพื่อเขำ้รว่มในกำรตรวจเยี่ยม 
5.4 การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

5.4.1 ประธำนคณะกรรมกำรฯ ตอ้นรบัและน ำคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ มำยงัหอ้งประชมุ 
5.4.2 เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ขอใหก้รรมกำรตรวจเยี่ยมฯ เซ็นชื่อรบัรองในเอกสำรรกัษำควำมลบั 
5.4.3 กรรมกำรฯ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ เขำ้รว่มในกำรประชมุ 
5.4.4 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ แจง้วตัถปุระสงค ์และระบสุิ่งที่ตอ้งกำรตรวจประเมิน 
5.4.5 ประธำนคณะกรรมกำรฯ กรรมกำรฯ หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ และเจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ ตอบ

ค ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ ดว้ยควำมสภุำพ ชดัเจน และตรงตำมที่ปฏิบตัิจรงิ 
5.4.6 หัวหนำ้ / เจำ้หนำ้ที่ส  ำนักงำนฯ คน้หำและจัดเตรียมขอ้มูลหรือเอกสำรที่คณะกรรมกำร

ตรวจเยี่ยมฯ รอ้งขอ 
5.4.7 เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ฯ / หัวหนำ้ส ำนักงำนฯ จดบันทึกค ำวิจำรณ์และขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมฯ 
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5.5 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5.5.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ฯ / หวัหนำ้ส ำนกังำนฯ น ำเสนอรำยงำนสรุปผลกำรตรวจเยี่ยม

ในที่ประชมุคณะกรรมกำรฯ 
5.5.2 ประธำนคณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรอภิปรำยเพื่อหำแนวทำงกำรปรบัปรุงแกไ้ข 
5.5.3 กรรมกำรฯ หัวหน้ำส ำนักงำนฯ ด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม 

และสรุปผลกำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
 

5.6 การเก็บรักษารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
           เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกังำนฯ เก็บรกัษำรำยงำนสรุป ผลกำรเยี่ยมตรวจเยี่ยมของคณะกรรมกำรตรวจเยี่ยม
ในแฟ้ม “กำรตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพ” 

 

5.7 การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการรับรองคุณภาพ 
5.7.1 กรณีที่มีขอ้เสนอแนะใหป้รบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่ส  ำคญั คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมอำจ

ก ำหนดใหม้ีกำรตรวจเยี่ยมเพื่อติดตำมและทบทวนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฯ 
5.7.2 กำรเตรียมรับกำรตรวจเยี่ยม และขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เช่นเดียวกับกำรตรวจเยี่ยม

ประเมินคณุภำพภำยนอก 
 

6.  ค านิยาม 
 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
การตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพ 
(surveying & 
evaluation) 

กำรประเมินกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร ฯ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบว่ำกำร
พิจำรณำรบัรองโครงร่ำงกำรวิจยั เป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตรงตำมวิธีด ำเนินกำรมำตรฐำนฯ ที่
ก ำหนด และเป็นไปตำมหลักจริยธรรม เช่น กำรปฏิบัติกำรวิจัยทำงคลินิกที่ดีของ 
International Conference on Harmonization Good Clinical Practice หรือ ICH GCP 

คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพ 

คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรฯ  
(1) คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพภำยในกรุงเทพมหำนคร 
(2) คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมประเมินคุณภำพภำยนอก จำกองคก์รที่มีหนำ้ที่ก ำกับดูแล
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือองคก์รที่เป็นที่ยอมรบัระดบันำนำชำติ 

การรับรอง
มาตรฐาน
NECAST ระดับ 3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษยท์ี่มี ชื่อเรียกว่ำ “ระบบกำร
รบัรองคุณภำพคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee 
Accreditation System of Thailand: NECAST)” เพื่ อ ใ ห้ ก ำ ร ด ำ เนิ น ง ำ น ข อ ง
คณะกรรมกำรวิจัยในมนุษย์สอดคล้องกับยุทธศำสตรก์ำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม
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แห่งชำติ และแนวคิดในร่ำงพระรำชบัญญัติกำรวิจัยในมนุษย์ ที่จะมีกำรขึน้ทะเบียน
คณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจยัประจ ำสถำบนั 
NECAST ระดับ 3 หมำยถึงกำรรบัรองมำตรฐำนส ำหรบัคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจยั
ในมนุษยป์ระจ ำสถำบนัที่พิจำรณำโครงกำรวิจยัทกุประเภท รวมถึงกำรวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรขึน้ทะเบียนอำหำร ยำ และเครื่องมือแพทย ์และกำรวิจยัที่อำจเกิดผลกระทบต่อสงัคม
ในวงกวำ้ง 

โปรแกรมการ
ตรวจเยี่ยม
SIDCER 
(SIDCER 
Recognition 
Program) 

มู ล นิ ธิ  SIDCER-FERCAP ( The Strategic Initiative for Developing Capacity in 
Ethical Review - The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and 
Western Pacific Region) ได้จัด ก ระบ วน กำรส ำรวจและยอม รับ คุณ ภำพ ของ
คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภำพและประสิทธิภำพทำงจริยธรรม
ของกำรวิจยัทำงคลินิกในประเทศทั่วโลก ในกำรพิทกัษ์สิทธิ ควำมปลอดภยัของบคุคลและ
ชมุชนที่เขำ้รว่มกำรวิจยั 
โปรแกรมกำรตรวจเยี่ยม SIDCER ก ำหนดมำตรฐำน 5 ประกำร ไดแ้ก่ 
มาตรฐาน I: โครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรจรยิธรรมกำรวิจยั 
มาตรฐาน II: กำรปฏิบตัิสอดคลอ้งกบันโยบำยเฉพำะ 
มาตรฐาน III: ควำมสมบรูณข์องกระบวนกำรพิจำรณำ 
มาตรฐาน IV: กระบวนกำรพิจำรณำภำยหลงักำรรบัรอง 
มาตรฐาน V: กำรจดักำรเอกสำรและกำรเก็บรกัษำ 

 

7.  ภาคผนวก 

AO 22  รำยกำรเตรียมรบักำรตรวจเยี่ยมประเมินคณุภำพ 
 

8.  เอกสารอ้างอิง 
8.1 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  เรื่อง ระบบกำรรบัรองคุณภำพคณะกรรมกำร

จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) พ.ศ. 
2561. 

8.2 SIDCER Recognition Program. SIDCER Globalizing Ethics for Health Research [online] 
2020. Available from: https://www.sidcer-fercap.org/pages/about-the-program.html [2022, Feb 11]. 
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9.  ประวัติวิธีด าเนินการมาตรฐาน                                                                                           
 

 ฉบับที ่1 
BMA 01.0 

ฉบับที ่2 
BMA 02.0 

ฉบับที ่3 
BMAHREC 02.1 

ฉบับที ่4 
BMAHREC 03.0 

เตรียมโดย คณะกรรมกำรรำ่ง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรปรบัปรุง
วิธีด ำเนินกำรมำตรฐำน
งำนวิจยักรุงเทพมหำนคร 

เหตุผลของ
การปรับปรุง 

-  ปรบัตำมที่ปฏบิตัิไดจ้ริงและ
ตำมมำตรฐำนที่ปรบัเปลี่ยน
ไป 

ปรบัตำมที่ปฏบิตัิไดจ้ริงและ
ตำมมำตรฐำนที่ปรบัเปลี่ยน
ไป 

รายละเอียด
ของการแก้ไข 

- - ในขัน้ตอนกำรเตรียมรบักำร
ตรวจเยี่ยม จดัใหมี้กำร
ประเมินตนเองและด ำเนินกำร
ปรบัปรุงแกไ้ข 

- ปรบัปรุงค ำนิยำม กำร
รบัรองมำตรฐำน NECAST 
- เพ่ิมค ำนิยำม โปรแกรมกำร
ตรวจเยี่ยม SIDCER 
- เพ่ิมกำรตรวจเยี่ยมประเมิน
คณุภำพภำยใน 
-เพ่ิมกำรตรวจเยี่ยมเพ่ือ
ติดตำม 

ทบทวนโดย คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรม
กำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจยัในคน กรุงเทพมหำนคร 

คณะกรรมกำรจริยธรรมกำร
วิจยัในคน กรุงเทพมหำนคร 

รับรองโดย ประธำนคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

ประธำนคณะกรรมกำร 
จริยธรรมกำรวิจยัในคน 
กรุงเทพมหำนคร 

อนุมัติโดย ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

วันทีอ่นุมัติ 27 สิงหำคม 2545 13 มกรำคม 2557 25 มิถนุำยน 2562  

 


