








ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยหรืออาสาสมัครที่เข้าสู่โครงการวิจัย การท าหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จึง
เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยพัฒนาให้งานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ มีคุณภาพและปลอดภัยแก่อาสาสมัคร ได้ผลงานวิจัยที่
เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่มีชื่อเรียกว่า “ระบบการรับรองคุณภาพ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: 
NECAST)” เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมแห่งชาติ  และแนวคิดในร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในมนุษย์  พ.ศ. .... ที่จะมีการขึ้นทะเบียน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสถาบัน  

คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงระบบ
การรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการวิจัยและบริบทที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการประจ าสถาบัน อาสาสมัครได้รับการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี 
ผลงานวิจัยเชื่อถือได้ ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ – โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
โครงสร้างองค์ประกอบและความช านาญของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม 

กับปริมาณและประเภทของโครงการวิจัยที่พิจารณาทบทวน ประกอบด้วย 
๑.๑ โครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการ (Membership requirements)  
๑.๒ การบริหารจัดการ (Administrative requirements) มีจ านวนบุคลากรเพียงพอที่จะตรวจตรางาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีส านักงานเป็นสัดส่วนชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่และงานของ
เจ้าหน้าทีส่ านักงานและเงื่อนไขการท าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

๑.๓ การฝึกอบรมส าหรับกรรมการ (Membership initial and continuous training) คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สมควรจัดให้กรรมการได้รับการศึกษาท้ังในระยะเริ่มต้นและศึกษาต่อเนื่อง 

๑.๔ การจัดการกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Management of conflicts of interest) คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พึงมีนโยบายการจัดการกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

มาตรฐานที่ ๒ – ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายเฉพาะ  
๒.๑ มีการก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบัน โดยอ้างอิง

กฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือมาตรฐานระดับชาติ และ/หรือระดับสากล (Availability of regulations and 
guidelines for REC/IRB reference) 

๒.๒ มีวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Availability of SOPs) 

๒.๓ มีวิธีด าเนินการมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบัน รวมถึงมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล (Adherence to national and international guidelines)  

๒.๔ วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ครอบคลุมงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  (Areas and functions 
covered by the SOPs) อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 

๒.๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Structure and Composition of 
Research Ethic Committee) 

๒.๔.๒ การจัดการเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ยื่นเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก  



๒ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๒.๔.๓ การจัดการเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหลังจากผ่านการรับรอง (Management of 
Post Approval Submissions) 

๒.๔.๔ กระบวนการพิจารณา (Review Process) โดยครอบคลุมการพิจารณาแบบเต็มคณะ 
(Full Board Review) และ/หรือการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review) และ/หรือ 
การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review)  

๒.๔.๕ กระบวนการจัดการประชุม (Meeting Procedures) 
๒.๔.๖ การบันทึกการประชุมและกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งการแจ้งผล (Documentation 

of meeting minute, Research Ethics Committee Activities and Communication of 
decision) 

๒.๔.๗ การจัดการและการเก็บรักษาเอกสารโครงการ (Management and Archiving Files) 
 ๒.๔.๘ การตรวจเยี่ยม (Site visit) 

๒.๔.๙ การจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง/การร้องเรียน (Management of Queries/Complaints) 
๒.๔.๑๐ การเขียนและการทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Writing and Revising SOPs) 

๒.๕ มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการ (Availability of REC/IRB forms and checklists) 
๒.๖ มีการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานเป็นระยะ (Periodic updating of SOPs) 

มาตรฐานที่ ๓ – วิธีการพิจารณาทบทวน 
๓.๑ มีการใช้แบบประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการผู้ทบทวน (Comprehensive use of 

reviewer assessment form) 
๓.๒ กระบวนการพิจารณาทบทวน (Review process) เป็นไปตาม SOP 
๓.๓ การพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นทางด้าน

วิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย (Elements of review/Quality of review/Scientific and Ethical Issues) 
๓.๔ กระบวนการพิจารณาตัดสิน (Decision-making process) 

๓.๔.๑ กระบวนการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
๓.๔.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามระบุในวิธีการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน (SOP) 
๓.๕ มีวาระการประชุมที่ครบถ้วนและด าเนินการประชุมตามวาระที่ก าหนด (Completeness of 

meeting agenda) 

มาตรฐานที่ ๔ – วิธีการปฏิบัติหลังให้ความเห็นชอบ 
๔.๑ รายงานการประชุม (Meeting minutes) และการแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน  
๔.๒ การทบทวนต่อเนื่อง เช่น Amendments, Progress reports, SAE reports, Protocol deviation/ 

violation, Final report เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๕ – การจัดการเอกสารและการเก็บรักษาเอกสาร 
๕.๑ มีสถานที่และอุปกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารที่ เพียงพอ มีระบบความปลอดภัยสามารถ 

เก็บรักษาความลับได้ (REC/IRB office: Adequate space & equipment, Confidentiality & security protection) 
๕.๒ วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ (Orderly filing system) 
๕.๓ มีระบบฐานข้อมูลสามารถค้นหาได้ (Database for tracking) 
๕.๔ เอกสารที่เก็บมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Comprehensive documentation) 
๕.๕ มีการแยกเอกสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Separation of active 

from inactive files) 



๓ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๕.๖ มีวิธีการจัดเก็บ การเข้าถึง และการเรียกข้อมูลจากเอกสาร (Archiving) 

การแบ่งระดับการรับรองคุณภาพ 

เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสถาบันมีความแตกต่างกันในเรื่องประสบการณ์  
การทบทวนจริยธรรมการวิจัย ลักษณะของโครงการวิจัยที่เข้าสู่การพิจารณา การก าหนดมาตรฐานที่ครบถ้วน 
ในระดับเดียวกันจะท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ ความคล่องตัวและไม่คุ้มทุน เห็นควรให้แบ่งระดับของการ
รับรองคุณภาพเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 

NECAST ระดับ ๑ 
การรับรองมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ า  สถาบันใหม่ หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันที่สามารถให้การพิจารณาเฉพาะโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยง
ไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน (Minimal risk researches) 

NECAST ระดับ ๒ 
การรับรองมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันที่สามารถให้การพิจารณา

โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน ทุกประเภท ยกเว้นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ 
๑. การทดสอบวิธีการใหมท่างคลินิกที่มีการรุกล้ าร่างกาย และมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพกายหรือจิต (New 

invasive and high risk intervention) 
๒. การวิจัยทดลองทางคลินิก ระยะที่ ๑ − ๓ (Clinical trial Phase 1 - 3) 
๓. การวิจัยทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับยาวิจัยหรือเครื่องมือทางการแพทย์ ที่วางแผนจะขึ้นทะเบียนยา 

(Investigational drugs and medical device) 
๔. การวิจัยทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์ ที่แตกต่างจากข้อบ่งชี้ของ 

การขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Clinical trial involving off-label use of drugs and 
medical device) 

๕. การวิจัยทดสอบชีวสมมูลของยา (Bio-equivalence study) 
๖. การวิจัยทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยจิตเวช 
๗. การวิจัยทดลองในผู้ต้องขัง สถานกักกัน ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย หรือชนชายขอบ 

NECAST ระดับ ๓ 
การรับรองมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน  ที่ พิจารณา

โครงการวิจัยทุกประเภท รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ และการวิจัย 
ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 



๔ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

เกณฑ์การพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

NECAST ระดับ ๑ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สามารถให้การพิจารณาเฉพาะโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยง  

ไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน (Minimal risk researches) จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ – โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
๑.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Membership requirements) 

๑.๑.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและสากล ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย ๕ คน มีความสมดุลในเรื่องอายุและเพศ กรรมการอย่างน้อย ๑ คน 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กรรมการอย่างน้อย ๑ คน ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถสะท้อนมุมมองของบุคคลทั่วไปได้ และกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คน ไม่ได้ท างานในสถาบันนั้น ทั้งนี้กรรมการหนึ่งท่านอาจะมีคุณสมบัติ
มากกว่า ๑ ด้านได ้

๑.๑.๒ ความช านาญของกรรมการมีความเหมาะสมกับปริมาณและประเภทของโครงการวิจัยที่
พิจารณาทบทวน 

๑.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีการก าหนดหน้าที่เฉพาะบุคคล 
และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 

๑.๒ การบริหารจัดการ (Administrative requirements) 
๑.๒.๑ มีเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมาย จ านวนเหมาะสมกับปริมาณงาน 
๑.๒.๒ มีการก าหนดหน้าที่และงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงาน วาระ/ระยะเวลาและเงื่อนไข 

การท าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
๑.๒.๓ มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ

จริยธรรมการวิจัย 
๑.๒.๔ ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ มีพ้ืนที่ด าเนินการที่เป็น

สัดส่วนและมีอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของส านักงาน เป็นต้น 

๑.๓ การฝึกอบรมส าหรับกรรมการ (Membership initial and continuous training) 
๑.๓.๑ กรรมการได้รับการฝึกอบรมทั้งในระยะเริ่มต้นและอบรมต่อเนื่อง 
๑.๓.๒ กรรมการได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรขั้นต้น ได้แก่  

๑) Human Subject Protection 
๒) Good research practice  
๓) SOP  
๔) IRB/REC basic training I 

๑.๓.๓ กรรมการได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการทบทวนพิจารณา 
ด้านจริยธรรม 

๑.๔ การจัดการกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Management of conflicts of interest) 
๑.๔.๑ มีนโยบายการจัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
๑.๔.๒ มีกระบวนการจัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือลดหรือขจัดไป 



๕ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

มาตรฐานที่ ๒ – ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายเฉพาะ  
๒.๑ มีการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบัน โดยอ้างอิง

กฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือมาตรฐานระดับชาติ และ/หรือระดับสากล (Availability of regulations and 
guidelines for REC/IRB reference) 

๒.๒ มีวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Availability of SOPs) 

๒.๓ มีวิธีด าเนินการมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบันรวมถึงมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล (Adherence to national and international guidelines)  

๒.๔ วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ครอบคลุมงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  (Areas and functions 
covered by the SOPs) อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 

๒.๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Structure and Composition of 
Research Ethic Committee) 

๒.๔.๒ การจัดการเก่ียวกับโครงการวิจัยที่ยื่นเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก  
๒.๔.๓ การจัดการเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหลังจากผ่านการรับรอง (Management of 

Post Approval Submissions) 
๒.๔.๔ กระบวนการพิจารณา (Review Process) โดยครอบคลุมการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

(Full Board Review) และ/หรือการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review) และ/หรือ 
การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review)  

๒.๔.๕ กระบวนการจัดการประชุม (Meeting Procedures) 
๒.๔.๖ การบั นทึ กการประชุ มและกิ จกรรมของคณ ะกรรมการ  รวมทั้ งการแจ้ งผล 

(Documentation of meeting minute, Research Ethics Committee Activities 
and Communication of decision) 

๒.๔.๗ การจัดการและการเก็บรักษาเอกสารโครงการ (Management and Archiving Files) 
๒.๔.๘ การตรวจเยี่ยม (Site visit) 
๒.๔.๙ การจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง/การร้องเรียน (Management of Queries/Complaints) 
๒.๔.๑๐  การเขียนและการทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Writing and Revising SOPs) 

๒.๕ มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการ (Availability of REC/IRB forms and checklists) 
๒.๖ มีการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานเป็นระยะ (Periodic updating of SOPs) 

มาตรฐานที่ ๓ – วิธีการพิจารณาทบทวน 
๓.๑ มีการใช้แบบประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการผู้ทบทวน (Comprehensive use of 

reviewer assessment form) 
๓.๒ กระบวนการพิจารณาทบทวน (Review process) เป็นไปตาม SOP 
๓.๓ การพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นทางด้าน

วิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย (Elements of review/ Quality of review/ Scientific and Ethical Issues) 
๓.๔ กระบวนการพิจารณาตัดสิน (Decision-making process) 

๓.๔.๑ กระบวนการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
๓.๔.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามระบุในวิธีการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน (SOP) 

๓.๕ มีวาระการประชุมที่ครบถ้วนและด าเนินการประชุมตามวาระที่ก าหนด (Completeness of 
meeting agenda) 



๖ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

มาตรฐานที่ ๔ – วิธีการปฏิบัติหลังให้ความเห็นชอบ 
๔.๑ รายงานการประชุม (Meeting minutes) และการแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน 
๔.๒ การท บท วน ต่ อ เนื่ อ ง  เช่ น  Amendments, Progress reports, SAE reports, Protocol 

deviation/violation, Final report เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๕ – การจัดการเอกสารและการเก็บรักษาเอกสาร 
๕.๑ มีสถานที่และอุปกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารที่ เพียงพอ มีระบบความปลอดภัยสามารถ 

เก็บรักษาความลับได้ (REC/IRB office: Adequate space & equipment, Confidentiality & security protection) 
๕.๒ วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ (Orderly filing system) 
๕.๓ มีระบบฐานข้อมูลสามารถค้นหาได้ (Database for tracking) 
๕.๔ เอกสารที่เก็บมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Comprehensive documentation) 
๕.๕ มีการแยกเอกสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Separation of active 

from inactive files) 
๕.๖ มีวิธีการจัดเก็บ การเข้าถึง และการเรียกข้อมูลจากเอกสาร (Archiving) 



๗ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

NECAST ระดับ ๒ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันที่สามารถให้การพิจารณาโครงการวิจัยที่มี 

ความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวันทุกประเภท ยกเว้นประเภทที่ระบุไว้ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  

มาตรฐานที่ ๑ – โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
๑.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Membership requirements) 

๑.๑.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและสากล ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย ๕ คน มีความสมดุลในเรื่องอายุและเพศ กรรมการอย่างน้อย ๑ คน 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กรรมการอย่างน้อย ๑ คน ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถสะท้อนมุมมองของบุคคลทั่วไปได้ และกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คน ไม่ได้ท างานในสถาบันนั้น ทั้งนี้กรรมการหนึ่งท่านอาจะมีคุณสมบัติ
มากกว่า ๑ ด้านได ้

๑.๑.๒ ความช านาญของกรรมการมีความเหมาะสมกับปริมาณและประเภทของโครงการวิจัย 
ที่พิจารณาทบทวน 

๑.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มีการก าหนดหน้าที่เฉพาะบุคคล 
และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 

๑.๒ การบริหารจัดการ (Administrative requirements) 
๑.๒.๑ มีเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมาย จ านวนเหมาะสมกับปริมาณงาน 
๑.๒.๒ มีการก าหนดหน้าที่และงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงาน วาระ/ระยะเวลาและเงื่อนไข 

การท าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
๑.๒.๓ มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ

จริยธรรมการวิจัย 
๑.๒.๔ ได้รับการสนับสนุนที่ เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ มี พ้ืนที่ด าเนินการ 

ที่เป็นสัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และมีอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นส าหรับ 
การด าเนินงานของส านักงาน เป็นต้น 

๑.๓ การฝึกอบรมส าหรับกรรมการ (Membership initial and continuous training) 
๑.๓.๑ กรรมการได้รับการฝึกอบรมทั้งในระยะเริ่มต้นและอบรมต่อเนื่อง 
๑.๓.๒ กรรมการได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรขั้นต้น ได้แก่ 

๑) Human Subject Protection 
๒) Good research practice เช่น ICH-GCP 
๓) SOP 
๔) IRB/REC basic training I และ II 

๑.๓.๓ กรรมการได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการทบทวนพิจารณา 
ด้านจริยธรรม 

๑.๔ การจัดการกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Management of conflicts of interest) 
๑.๔.๑ มีนโยบายการจัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
๑.๔.๒ มีกระบวนการจัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือลดหรือขจัดไป 



๘ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

มาตรฐานที ่๒ – ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายเฉพาะ  

๒.๑ มีการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบัน โดยอ้างอิง
กฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือมาตรฐานระดับชาติ และ/หรือระดับสากล (Availability of regulations and 
guidelines for REC/IRB reference) 

๒.๒ มีวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Availability of SOPs) 

๒.๓ มีวิธีด าเนินการมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบัน รวมถึงมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล (Adherence to national and international guidelines)  

๒.๔ วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ครอบคลุมงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  (Areas and functions 
covered by the SOPs) อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 

๒.๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Structure and composition of 
Research Ethic Committee) 

๒.๔.๒ การจัดการเก่ียวกับโครงการวิจัยที่ยื่นเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก  
๒.๔.๓ การจัดการเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหลังจากผ่านการรับรอง (Management of 

Post Approval Submissions) 
๒.๔.๔ กระบวนการพิจารณา (Review Process) โดยครอบคลุมการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

(Full Board Review) และ/หรือการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review) และ/
หรือการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review)  

๒.๔.๕ กระบวนการจัดการประชุม (Meeting Procedures) 
๒.๔.๖ การบันทึกการประชุมและกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งการแจ้งผล (Documentation  

of meeting minute, Research Ethics Committee Activities and Communication of 
decision) 

๒.๔.๗ การจัดการและการเก็บรักษาเอกสารโครงการ (Management and Archiving Files) 
๒.๔.๘ การตรวจเยี่ยม (Site visit) 
๒.๔.๙ การจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง/การร้องเรียน (Management of Queries/ Complaints) 
๒.๔.๑๐ การเขียนและการทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Writing and Revising SOPs) 

๒.๕ มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการ (Availability of REC/IRB forms and checklists) 
๒.๖ มีการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานเป็นระยะ (Periodic updating of SOPs) 

มาตรฐานที่ ๓ – วิธีการพิจารณาทบทวน 
๓.๑ มีการใช้แบบประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการผู้ทบทวน (Comprehensive use of 

reviewer assessment form) 
๓.๒ กระบวนการพิจารณาทบทวน (Review process) เป็นไปตาม SOP 
๓.๓ การพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นทางด้าน

วิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย (Elements of review/Quality of review/Scientific and Ethical Issues) 
๓.๔ กระบวนการพิจารณาตัดสิน (Decision-making process) 

๓.๔.๑ กระบวนการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
๓.๔.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามระบุในวิธีการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน (SOP) 
๓.๕ มีวาระการประชุมที่ครบถ้วนและด าเนินการประชุมตามวาระที่ก าหนด (Completeness of 

meeting agenda) 



๙ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๓.๖ มีการทบทวนท าโดยกรรมการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Assignment of appropriate reviewers) 

มาตรฐานที่ ๔ – วิธีการปฏิบัติหลังให้ความเห็นชอบ 
๔.๑ รายงานการประชุม (Meeting minutes) และการแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน  
๔.๒ การทบทวนต่อเนื่อง เช่น Amendments, Progress reports, SAE reports, Protocol deviation/ 

violation, Final report เป็นต้น 
๔.๓ การตรวจเยี่ยม (Site visit) 

มาตรฐานที่ ๕ – การจัดการเอกสารและการเก็บรักษาเอกสาร 
๕.๑ มีสถานที่และอุปกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารที่ เพียงพอ มีระบบความปลอดภัยสามารถ 

เก็บรักษาความลับได้ (REC/IRB office: Adequate space & equipment, Confidentiality & security protection) 
๕.๒ วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ (Orderly filing system) 
๕.๓ มีระบบฐานข้อมูลสามารถค้นหาได้ (Database for tracking) 
๕.๔ เอกสารที่เก็บมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Comprehensive documentation) 
๕.๕ มีการแยกเอกสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Separation of active 

from inactive files) 
๕.๖ มีวิธีการจัดเก็บ การเข้าถึง และการเรียกข้อมูลจากเอกสาร (Archiving) 



๑๐ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

NECAST ระดับ ๓ 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันที่สามารถให้การพิจารณาโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยง
มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน โครงการวิจัยส าหรับการขึ้นทะเบียนอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ ส าหรับ
ภายในประเทศและต่างประเทศ และโครงการวิจัยที่อาจมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ – โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
๑.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Membership requirements) 

๑.๑.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและสากล ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย ๕ คน มีความสมดุลในเรื่องอายุและเพศ กรรมการอย่างน้อย ๑ คน 
เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กรรมการอย่างน้อย ๑ คน ไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถสะท้อนมุมมองของบุคคลทั่วไปได้ และกรรมการ
อย่างน้อย ๑ คน ไม่ได้ท างานในสถาบันนั้น ทั้งนี้กรรมการหนึ่งท่านอาจะมีคุณสมบัติ
มากกว่า ๑ ด้านได ้

๑.๑.๒ ความช านาญของกรรมการมีความเหมาะสมกับปริมาณและประเภทของโครงการวิจัย 
ที่พิจารณาทบทวน 

๑.๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีการก าหนดหน้าที่เฉพาะบุคคล 
และมีวาระการด ารงต าแหน่ง 

๑.๑.๔ การวิจัยทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับยาวิจัยหรือเครื่องมือวิจัยทางการแพทย์ที่วางแผน 
จะขึ้นทะเบียนยา องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

๑.๒ การบริหารจัดการ (Administrative requirements) 
๑.๒.๑ มีเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมายจ านวนเหมาะสมกับปริมาณงาน 
๑.๒.๒ มีการก าหนดหน้าที่และงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงาน วาระ/ระยะเวลาและเงื่อนไข 

การท าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
๑.๒.๓ มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

และจริยธรรมการวิจัย 
๑.๒.๔ ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ มีพ้ืนที่ด าเนินการที่เป็น

สัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาและมีอุปกรณ์
ส านักงานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของส านักงาน เป็นต้น 

๑.๓ การฝึกอบรมส าหรับกรรมการ (Membership initial and continuous training) 
๑.๓.๑ กรรมการได้รับการฝึกอบรมทั้งในระยะเริ่มต้นและอบรมต่อเนื่อง 
๑.๓.๒ กรรมการได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรขั้นต้น ได้แก่ 

๑) Human Subject Protection 
๒) Good research practice เช่น ICH-GCP 
๓) SOP 
๔) IRB/REC basic training I, II และ III 
๕) FDA regulations 

๑.๓.๓ กรรมการได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการทบทวนพิจารณา 
ด้านจริยธรรม 

๑.๔ การจัดการกรณีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ Management of conflicts of interest 



๑๑ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๑.๔.๑ มีนโยบายการจัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์  
๑.๔.๒ มีกระบวนการจัดการการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือลด หรือขจัดไป 

มาตรฐานที่ ๒ – ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายเฉพาะ  
๒.๑ มีการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบัน โดยอ้างอิง

กฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือมาตรฐานระดับชาติ และ/หรือระดับสากล (Availability of regulations and 
guidelines for REC/IRB reference) 

๒.๒ มีวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(Availability of SOPs) 

๒.๓ มีวิธีด าเนินการมาตรฐานที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบัน รวมถึงมาตรฐาน
ระดับชาติและระดับสากล (Adherence to national and international guidelines)  

๒.๔ วิธีด าเนินการมาตรฐานที่ครอบคลุมงานและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ  (Areas and functions 
covered by the SOPs) อย่างน้อยจะต้องครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 

๒.๔.๑ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Structure and Composition of 
Research Ethic Committee) 

๒.๔.๒ การจัดการเก่ียวกับโครงการวิจัยที่ยื่นเข้ามาเพ่ือพิจารณาเป็นครั้งแรก  
๒.๔.๓ การจัดการเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหลังจากผ่านการรับรอง (Management of 

Post Approval Submissions) 
๒.๔.๔ กระบวนการพิจารณา (Review Process) โดยครอบคลุมการพิจารณาแบบเต็มคณะ 

(Full Board Review) และ/หรือการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review) และ/หรือ 
การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review)  

๒.๔.๕ กระบวนการจัดการประชุม (Meeting Procedures) 
๒.๔.๖ การบันทึกการประชุมและกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งการแจ้งผล (Documentation 

of meeting minute, Research Ethics Committee Activities and Communication of 
decision) 

๒.๔.๗ การจัดการและการเก็บรักษาเอกสารโครงการ (Management and Archiving Files) 
 ๒.๔.๘ การตรวจเยี่ยม (Site visit) 

๒.๔.๙ การจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง/การร้องเรียน (Management of Queries/Complaints) 
๒.๔.๑๐  การเขียนและการทบทวนวิธีด าเนินการมาตรฐาน (Writing and Revising SOPs) 

๒.๕ มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการ (Availability of REC/IRB forms and checklists) 
๒.๖ มีการปรับปรุงวิธีด าเนินการมาตรฐานเป็นระยะ (Periodic updating of SOPs) 

มาตรฐานที่ ๓ – วิธีการพิจารณาทบทวน 
๓.๑ มีการใช้แบบประเมินโครงการวิจัยส าหรับกรรมการผู้ทบทวน (Comprehensive use of 

reviewer assessment form) 
๓.๒ กระบวนการพิจารณาทบทวน (Review process) เป็นไปตาม SOP 
๓.๓ การพิจารณาทบทวนโครงร่างการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพ ครอบคลุมประเด็นทางด้าน

วิทยาศาสตร์และจริยธรรมการวิจัย (Elements of review/Quality of review/Scientific and Ethical Issues) 
๓.๔ กระบวนการพิจารณาตัดสิน (Decision-making process) 

๓.๔.๑ กระบวนการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามความเสี่ยงของโครงการวิจัย 
๓.๔.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามระบุในวิธีการด าเนินงานตาม

มาตรฐาน (SOP) 



๑๒ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๓.๕ มีวาระการประชุมที่ครบถ้วนและด าเนินการประชุมตามวาระที่ก าหนด (Completeness of 
meeting agenda) 

๓.๖ มีการทบทวนท าโดยกรรมการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Assignment of appropriate reviewers) 

มาตรฐานที่ ๔ – วิธีการปฏิบัติหลังให้ความเห็นชอบ 
๔.๑ รายงานการประชุม (Meeting minutes) และการแจ้งผลการพิจารณาตัดสิน  
๔.๒ การทบทวนต่อเนื่อง เช่น Amendments, Progress reports, SAE reports, Protocol deviation/ 

violation, Final report เป็นต้น 
๔.๓ การตรวจเยี่ยม (Site visit) 

มาตรฐานที่ ๕ – การจัดการเอกสารและการเก็บรักษาเอกสาร 
๕.๑ มีสถานที่และอุปกรณ์ ในการจัดเก็บเอกสารที่ เพียงพอ มีระบบความปลอดภัยสามารถ 

เก็บรักษาความลับได้ (REC/IRB office: Adequate space & equipment, Confidentiality & security protection) 
๕.๒ วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ (Orderly filing system) 
๕.๓ มีระบบฐานข้อมูลสามารถค้นหาได้ (Database for tracking) 
๕.๔ เอกสารที่เก็บมีความครบถ้วนสมบูรณ์ (Comprehensive documentation) 
๕.๕ มีการแยกเอกสารที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Separation of active 

from inactive files) 
๕.๖ มีวิธีการจัดเก็บ การเข้าถึง และการเรียกข้อมูลจากเอกสาร (Archiving) 



๑๓ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

วิธีการตรวจประเมินเพื่อรับรอง 

NECAST ระดับ ๑  
 การตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพระดับที่หนึ่ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน 
ที่ต้องการขอรับการรับรอง จะต้องได้รับการประเมินตามวิธีการที่ก าหนดจนครบถ้วนและผ่านการประเมิน โดยมี
ระยะเวลาในการแก้ไขเพ่ือให้ผ่านการประเมิน ๑ ปี เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพแล้วจะต้องส่งรายงาน ความก้าวหน้า
ทุกปี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพมีอายุ ๓ ปี และจะต้องต่ออายุเพ่ิมก่อนครบก าหนดหมดอายุการรับรอง 

วิธีการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 
๑. การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง ไดแ้ก่  

๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการ ค าสั่งแต่งตั้ง  
๑.๒ ประวัติความรู้ความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรม  
๑.๓ วิธีด าเนินการมาตรฐานและใช้งานอย่างน้อย ๖ เดือน 
๑.๔ รายชื่อโครงการวิจัยที่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี (ยกเว้นกรณีท่ีเป็นคณะกรรมการใหม่) 
๑.๕ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจริยธรรม ส าหรับระดับ ๑ 
๑.๖ โครงการวิจัยฉบับเต็มและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้ตรวจประเมินร้องขอ 

๒. การน าเสนอการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ต่อคณะผู้ประเมิน 
๓. การรายงานความก้าวหน้า หลังจากท่ีได้รับการรับรอง ประกอบด้วย 

๓.๑ รายงานผลด าเนินการประจ าปี 
๓.๒ รายชื่อโครงการวิจัยใหม่ที่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี  
๓.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ๓ ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

NECAST ระดับ ๒ 
การตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพระดับที่สอง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน 

ที่ต้องการขอรับการรับรอง จะต้องได้รับการประเมินตามวิธีการที่ก าหนดจนครบถ้วน และผ่านการตรวจเยี่ยม  
เพ่ือประเมินโดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน โดยจะต้องส่งแผนการแก้ไขภายใน ๓๐ วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งผล 
และมีระยะเวลาด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ผ่านการประเมิน ๑ ปี เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว จะต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุกปี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพมีอายุ ๓ ปี และจะต้องด าเนินการขอต่ออายุการรับรอง อย่างน้อย 
๙๐ วันก่อนครบก าหนดวันหมดอายุ  

วิธีการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 
๑. การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการ ค าสั่งแต่งตั้ง  
๑.๒ ประวัติความรู้ความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรม  
๑.๓ วิธีด าเนินการมาตรฐานและใช้งานอย่างน้อย ๖ เดือน 
๑.๔ รายชื่อโครงการวิจัยที่ทบทวนภายในเวลา ๓ ปี ทั้งนี้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑๕ โครงการ และมี

โครงการที่ได้รับการพิจารณาแบบเต็มคณะไม่ต่ ากว่า ๑๐ โครงการ 
๑.๕ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจริยธรรม ส าหรับระดับ ๒ 
๑.๖ โครงการวิจัยฉบับเต็มและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้ตรวจประเมินร้องขอ 

๒. การตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของ NECAST โดยกรรมการจ านวน ๓ ท่าน ขั้นตอน
การตรวจเยี่ยมประกอบด้วย  



๑๔ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๒.๑ การน าเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบันและคณะผู้ประเมิน 
๒.๒ การตรวจแฟ้มประวัติกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
๒.๓ การตรวจแฟ้มโครงการวิจัย อย่างน้อย ๑๕ โครงการ รวมทั้งรายงานความปลอดภัย (SAE)  

อย่างน้อย ๓ ฉบบั รายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ครั้ง  
๒.๔ การเยี่ยมชมส านักงาน 
๒.๕ การสัมภาษณ์ประธาน เลขานุการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
๒.๖ การสังเกตการประชุม 
๒.๗ การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

๓. การเข้าร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมระดับชาติ 
๔. วิธีการตรวจติดตามหลังจากท่ีได้รับการรับรอง 

๔.๑ รายงานผลด าเนินการประจ าปี 
๔.๒ รายชื่อโครงการวิจัยใหมท่ี่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี  
๔.๓ เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ หรือน าเสนอผลงาน 

๕. การตรวจติดตามหลังจากท่ีได้รับการรับรอง 

NECAST ระดับ ๓ 
การตรวจประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพระดับที่สาม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน 

ที่ต้องการขอรับการรับรองจะต้องได้รับการประเมินตามวิธีการที่ก าหนดจนครบถ้วน และผ่านการตรวจเยี่ยม 
เพ่ือประเมินโดยคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน โดยจะต้องส่งแผนการแก้ไขภายใน ๓๐ วันหลังจากที่ได้รับการแจ้งผล 
และมีระยะเวลาด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้ผ่านการประเมิน ๑ ปี เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพแล้ว จะต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้าทุกปี ระยะเวลาในการรับรองคุณภาพครั้งแรกมีอายุ ๓ ปี ในการรับรองคุณภาพครั้งต่อ ๆ ไป 
มีอายุ ๓ – ๕ ปี ขึ้นอยู่กับการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและจะต้องด าเนินการขอต่ออายุ
การรับรองอย่างน้อย ๙๐ วันก่อนครบก าหนดวันหมดอายุ  

ทั้งนี้ การตรวจประเมินรับรองคุณภาพระดับที่ ๓ จะด าเนินการร่วมกับองค์กรการตรวจประเมินระดับสากล
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

วิธีการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 
๑. การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

๑.๑ รายชื่อคณะกรรมการ ค าสั่งแต่งตั้ง  
๑.๒ ประวัติความรู้ความเชี่ยวชาญและการฝึกอบรม  
๑.๓ วิธีด าเนินการมาตรฐานและใช้งานอย่างน้อย ๖ เดือน 
๑.๔ รายชื่อโครงการวิจัยที่ทบทวนภายในเวลา ๓ ปี ทั้งนี้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๑๕ โครงการ และมี

โครงการที่ได้รับการพจิารณาแบบเต็มคณะไม่ต่ ากว่า ๑๐ โครงการ 
๑.๕ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการจริยธรรมตาม ส าหรับระดับ ๓ 
๑.๖ โครงการวิจัยฉบับเต็มและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้ตรวจประเมินร้องขอ 

๒. การตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของ NECAST และต่างประเทศ โดยคณะผู้ประเมิน NECAST 
จ านวน ๒ ท่าน หัวหน้าคณะผู้ประเมินจากต่างประเทศ ๑ ท่าน และผู้ประสานงาน (coordinator) จากหน่วยงานที่ท า
หน้าทีป่ระเมินมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับนานาชาติ ๑ ท่าน  

๒.๑ การน าเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าสถาบันและคณะผู้ประเมิน 
๒.๒ การตรวจแฟ้มประวัติกรรมการและเจ้าหน้าที่ 



๑๕ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

๒.๓ การตรวจแฟ้มโครงการวิจัย อย่างน้อย ๑๕ โครงการ รายงานความปลอดภัย (SAE) อย่างน้อย 
๖ ฉบับ รายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ ครั้ง รายงานการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

๒.๔ การเยี่ยมชมส านักงาน 
๒.๕ การสัมภาษณ์ประธาน เลขานุการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 
๒.๖ การสังเกตการประชุม 
๒.๗ การสรุปผลการตรวจเยี่ยมและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

๓. การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หลังจากท่ีได้รับการรับรอง 
๓.๑ รายงานผลด าเนินการประจ าปี 
๓.๒ รายชื่อโครงการวิจัยใหมท่ี่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี  
๓.๓ รายงานการทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขึ้นทะเบียนอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) 
๓.๔ การเข้าร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  ในที่ประชุม 

ระดับชาติและนานาชาติ 



๑๖ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

ขั้นตอนการรับรอง NECAST ระดับ ๑, ๒ และ ๓ 

๑. สถาบันส่งเอกสารแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจประเมินมาท่ี NECAST (ถ้ามี) 
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับข้อเสนอแนะ 

๒. คณะผู้ตรวจประเมิน ทบทวนและติดตามการปรับปรุง ภายใน ๖๐ วัน 
๓. คณะผู้ตรวจประเมินส่งความเห็นให้ NECAST เพ่ือพิจารณาการรับรองคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ ภายใน ๓๐ วัน หลังการติดตาม  
๔. NECAST ส่งมติผลการพิจารณาให้สถาบัน ภายใน ๓๐ วัน 

 

วิธีการตรวจติดตาม หลังการรับรอง 
NECAST ระดับ ๑  

การรายงานความก้าวหน้า หลังจากท่ีได้รับการรับรอง ประกอบด้วย 
๑. รายงานผลด าเนินการประจ าปี 
๒. รายชื่อโครงการวิจัยใหม่ที่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี  
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการ ๓ ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) 

NECAST ระดับ ๒  
วิธีการตรวจติดตามหลังจากท่ีได้รับการรับรอง 
๑. รายงานผลด าเนินการประจ าปี 
๒. รายชื่อโครงการวิจัยใหม่ที่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี  
๓. เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ หรือน าเสนอผลงาน 

NECAST ระดับ ๓  
การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี หลังจากท่ีได้รับการรับรอง 
๑. รายงานผลด าเนินการประจ าปี 
๒. รายชื่อโครงการวิจัยใหม่ที่ทบทวนภายในเวลา ๑ ปี  
๓. รายงานการทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขึ้นทะเบียนอาหาร ยา และเครื่องมือแพทย์ (ถ้ามี) 
๔. การเข้าร่วมประชุมหรือการน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯในที่ประชุมระดับชาติ และ

นานาชาติ 
 



๑๗ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

 

 

ระดับการรับรอง นิยามคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามลักษณะโครงการวิจัยท่ีรับผิดชอบ ข้อก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 

ระดับท่ี ๑ การรับรองมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ า 
สถาบันใหม่ หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบันที่สามารถให้ 
การพิจารณา เฉพาะ โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงไม่มากกว่าความเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน 
(Minimal risk researches) 

 

มาตรฐานที่ ๑  
มาตรฐานที ่๒ 
มาตรฐานที ่๓  
มาตรฐานที ่๔  
มาตรฐานที ่๕   

๑.  การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๒.  การน าเสนอการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่อคณะ 
ผู้ประเมิน 
๓.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 

ระดับท่ี ๒ การรับรองมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจ า 
สถาบันที่ สามารถให้การพิจารณาโครงการวิจัยที่ มีความเสี่ ยงมากกว่าความเสี่ ยง 
ในชีวิตประจ าวัน ทุกประเภท ยกเว้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

๑.   การทดสอบวิธีการใหม่ทางคลินิกที่มีการรุกล้ าร่างกาย และมีความเสี่ยงสูงต่อ
สุขภาพกายหรือจิต (New invasive and high risk intervention) 

๒.   การวิจัยทดลองทางคลินิก ระยะที่ ๑ - ๓ (Clinical trial Phase 1 - 3) 
๓.   การวิจัยทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับยาวิจัยหรือเครื่องมือทางการแพทย์ ที่

วางแผนจะขึ้นทะเบียนยา (Investigational drugs and medical device) 
๔.   การวิจัยทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา หรือเครื่องมือแพทย์ ที่

แตกต่างจากข้อบ่งชี้ของการขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(Clinical trial involving off-label use of drugs and medical device) 

๕.   การวิจัยทดสอบชีวสมมูลของยา (Bio-equivalence study) 
๖.   การวิจัยทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยจิตเวช 
๗.   การวิจัยทดลองในผู้ต้องขัง สถานกักกัน ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย หรือชนชายขอบ 

มาตรฐานที่ ๑ 
 - เพ่ิมรายละเอียดข้อ     
   ๑.๓.๒  
มาตรฐานที ่๒ 
มาตรฐานที ่๓  
 - เพ่ิมรายละเอียดข้อ ๓.๖ 
มาตรฐานที ่๔  
 - เพ่ิมรายละเอียดข้อ ๔.๓ 
มาตรฐานที ่๕  

๑.  การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๒.  การตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินเป็น 
ไปตามมาตรฐานของ NECAST โดย
ค ณ ะผู้ ต รว จป ระ เมิ น  NECAST 
จ านวน ๓ ท่าน  
๓ . การรายงานผลการด าเนิ นงาน 
ประจ าปี หลังจากที่ได้รับการ รับรอง 
 

ตารางท่ี ๑ นิยามของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามลักษณะโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ ข้อก าหนด และวิธีการตรวจประเมิน  



๑๘ 

 (๑ พ.ย.๖๑) 

 

ระดับการรับรอง นิยามคณะกรรมการจริยธรรมฯ ตามลักษณะโครงการวิจัยท่ีรับผิดชอบ ข้อก าหนด วิธีการตรวจประเมิน 

ระดับท่ี ๓ การรับรองมาตรฐานส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน 
ที่พิจารณาโครงการวิจัยทุกประเภท รวมถึง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนอาหาร 
ยา และเครื่องมือแพทย์ และการวิจัยที่อาจเกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง 

มาตรฐานที่ ๑  
 - เพ่ิมรายละเอียดข้อ        
   ๑.๑.๔ และ ๑.๓.๒  
มาตรฐานที่ ๒ 
มาตรฐานที ่๓  
 - เพ่ิมรายละเอียดข้อ ๓.๖ 
มาตรฐานที ่๔  
 - เพ่ิมรายละเอียดข้อ ๔.๓ 
มาตรฐานที ่๕  

๑.  การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง 
๒.  การตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมิน
เป็นไปตามมาตรฐานของ NECAST 
และต่างประเทศ โดยคณะผู้ประเมิน 
NECAST จ านวน ๒ ท่าน หัวหน้า
คณะผู้ประเมินจากต่ างประเทศ  
๑  ท่ าน  แ ล ะผู้ ป ร ะส าน งาน 
(coordinator) จากหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ประเมินมาตรฐานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ระดับนานาชาติ  
๑ ท่าน  
๓.  การรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าป ีหลังจากที่ได้รับการรับรอง 

 

ตารางท่ี ๑ นิยามของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามลักษณะโครงการวิจัยที่รับผิดชอบ ข้อก าหนด และวิธีการตรวจประเมิน (ต่อ) 
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