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Definition of GCP

Good Clinical Practice (GCP) is 

• an international ethical and scientific quality standard

• for designing, conducting, recording, and reporting

• of clinical research/trial involving participation of  human

subjects
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นิยาม GCP

มาตรฐานสากลทั้งทางดqานจริยธรรม และทางดqานวิทยศาสตรt ตลอด

กระบวนการของการศึกษาวิจัยในมนุษยt
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Definition of GCP

To provide public assurance that 

• the rights, safety and well-being of trial subjects are 

protected and respected (consistent with the ethical 

principles in the Declaration of Helsinki) 

• the credibility and integrity of clinical research/trial data
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วัตถุประสงคt

1. เคารพและคุqมครองปกป�อง สิทธิ ความปลอดภัย สุขภาวะของ

อาสาสมัครที่เขqาร�วมการวิจัย

2. ขqอมูลผลการวิจัย ถูกตqอง ครบถqวนสมบูรณt และเชื่อถือไดq 
3



Shared Responsibilities

• Sponsors

• Investigators and site staff 

• Contract research organizations (CROs) 

• Ethics committees 

• Regulatory authorities

• Research subjects
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เป�นความรับผิดชอบร�วมกันของทุกคนที่มีส�วนร�วมในการวิจัย
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Scientific Standard

มาตรฐานทางดqานวิทยาศาสตรt ?

Research Involving Human Subject

การศึกษาวิจัยในมนุษยt ?

Ethical Standard

มาตรฐานทางดqานจริยธรรม ?



The Principles of ICH GCP

หลักการ GCP

28.01.2020 6



Clinical trials should be conducted in accordance with the 

ethical principles 

• that have their origin in the Declaration of Helsinki, and 

• that are consistent with GCP and the applicable regulatory 

requirement(s).

Principles of ICH GCP 
2.1 (Ethics)
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ดำเนินการวิจัยตามหลักจริยธรรม 

ที่มีพื้นฐานมาจากคำประกาศของกรุงเฮงซิงกิ และสอดคลqอง

กันกับ GCP และกฎขqอบังคับที่เกี่ยวขqอง  
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ICH E6 Integrated Addendum GCP, 2016

WHO Handbook for Good Clinical Research

Practice (GCP): Guidance for Implementation, 2005

Guidelines for Good Clinical Practice (GCP)

For Trials on Pharmaceutical Products, 1995

ISO 14155: 2011

Clinical investigation of medical devices

for human subjects -- Good clinical practice Laws & Regulations

กฎหมาย และกฎขqอบังคับ



Principles of ICH GCP 
2.2 (Ethics)

Before a trial is initiated, foreseeable risks and 

inconveniences should be weighed against the anticipated 

benefit for the individual trial subject and society. 

• A trial should be initiated and continued only if the 

anticipated benefits justify the risks 
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ก�อนเริ่มทำการวิจัย ควรประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิด  ชั่ง

น้ำหนักเปรียบเทียบกับ ประโยชนtที่คาดการณtว�าอาสาสมัครและ

สังคมจะไดqรับ การวิจัยจะเริ่มทำและทำต�อเนื่องต�อไป

เมื่อประโยชนtสมเหตุผลกับความเสี่ยงอันตราย
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Risks & Inconveniences

ความเส่ียงอันตราย

และความไม�สบายกาย/ใจ ?

Anticipated Benefits

ประโยชนtท่ีคาดการณtว�าจะไดqรับ ?

Benefits justify Risks

ประโยชนtสมเหตุผลความเส่ียงอันตราย ?



Intervention

การดูแลรักษาทางการแพทยt

Study Procedures

ข้ันตอนและเคร่ืองมือการวิจัย
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Study Design / Method

รูปแบบและวิธีการศึกษา

Study population

คุณลักษณะกลุ�มประชากร

Legal

ทางกฎหมาย

Economic

ทางเศรษฐกิจ

Psychological / Social

ทางจิตใจ ทางสังคม

Physical

ทางกาย

Chance

โอกาส

Potential causes

สาเหตุ

Harms/Injuries

อันตราย/การบาดเจ็บ
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Risk Minimization Action Plan

กำหนดแผนการกำกับดูแลเพื่อป�องกันการเกิดอันตราย และลดความรุนแรงเม่ือเกิด

องคtประกอบความเสี่ยงอันตราย (Elements of Risks)



The rights, safety, and well-being of the trial subjects 

• are the most important considerations and 

• should prevail over interests of science and society. 

Principles of ICH GCP 
2.3 (Ethics)
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สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของอาสาสมัคร มีความสำคัญมากที่สุด

ในการพิจารณา และสำคัญเหนือกว�าประโยชนtทางดqานวิทยาศาสตรtและ

ต�อสังคม
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The available nonclinical and clinical information on an 

investigational product should be adequate to support the 

proposed clinical trial. 

Principles of ICH GCP 
2.4 (Protocol)
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ควรมีขqอมูลการศึกษาวิจัยในหqองปฎิบัติการหรือสัตวtทดลอง และขqอมูล

ทางคลินิกเบื้องตqนของผลิตภัณฑtทดลอง ที่เพียงพอต�อการสนับสนุน

เหตุผลของการการศึกษาทดลองในมนุษยt

13

ขqอมูลระบุในโครงร�างการวิจัย (Protocol)/

แผนการทดลองทางคลินิก (Clinical Investigation Plan)



Clinical trials should be scientifically sound, and described in 

a clear, detailed protocol. 

Principles of ICH GCP 
2.5 (Protocol)
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การศึกษาวิจัยทางคลินิกควรมีเหตุผลที่ถูกตqองทางดqานวิทยาศาสตรt และ

ควรระบุรายละเอียด และเขียนไวqอย�างขัดเจนในโครงร�างการวิจัย 

(protocol)
โครงร�างการวิจัย (Protocol) ควรประกอบดqวย

รายละเอียด (detailed) ท่ีเขียนชัดเจน (clear)

(ICH GCP บทท่ี 6)



A trial should be conducted in compliance with the protocol 

• that has received prior institutional review board 

(IRB)/independent ethics committee (IEC) 

approval/favorable opinion 

Principles of ICH GCP 
2.6 (Responsibility)
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ดำเนินการวิจัยตามโครงร�างการวิจัย ที่ไดqรับการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ

จากคณะกรรมการจริยธรรมฯ (IRB/IEC) อย�างไม�มีเงื่อนไข

15

โครงร�างการวิจัย (Protocol): IRB/IEC อนุมัติหรือเห็นชอบ

1) ก�อนเริ่ม (Initial approval)

2) กรณีมีการแกqไข (Amendment approval)
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การปฏิบัติตามโครงร�างการวิจัย

Protocol Compliance

การไม�ปฏิบัติตามโครงร�างการวิจัย

Protocol Deviation

สิทธิ ความปลอดภัย สุขภาวะของอาสาสมัคร

ความถูกตqอง ความเช่ือถือไดqของขqอมูล

ประเมิน และแกqไขเหตุการณt

Corrective Action (CA)
CA

ผลกระทบ

การจัดการ

PA หาสาเหตุท่ีแทqจริง แกqไข เพ่ือป�องกัน

Preventive Action (PA)

บันทึกเหตุการณt ในแบบบันทึก (Note to File)

และ Protocol Deviation Log

รายงาน IRB/IEC และ sponsor



The medical care given to, and medical decisions made on 

behalf of, subjects 

• should always be the responsibility of a qualified 

physician or, when appropriate, of a qualified dentist. 

Principles of ICH GCP 
2.7 (Responsibility)
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ในกรณีอาสาสมัครตqองไดqรับการดูแลรักษาและการตัดสินใจทางการแพทยt

ควรอยู�ภายใตqความรับผิดชอบของแพทยtที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หรือทันตแพทยtกรณีการดูแลทางทันตกรรม

17
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วางแผนการดูแลทางการแพทยt 

• ช�วงระหว�างการวิจัยดำเนินการ และกรณีฉุกเฉิน

• หลังการวิจัยส้ินสุด กรณีท่ีตqองมีการดูแลต�อเนื่อง

• การจัดการ กรณีอาสาสมัครมีแพทยtดูแลประจำ



Each individual involved in conducting a trial should be 

qualified by education, training, and experience to perform 

his or her respective task(s) 

Principles of ICH GCP 
2.8 (Responsibility)

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำเนินการวิจัยตามหนqาที่รับผิดชอบ โดย

พิจารณาจากการศึกษา การฝ�กอบรม และประสบการณt 
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เพื่อมั่นใจว�า

• มีความรูqและทักษะทั่วไปของการวิจัย และเฉพาะแต�ละ

โครงการวิจัย

• มีความรูqและทักษะเฉพาะหนqาที่ที่ไดqรับมอบหมาย



Freely given informed consent should be obtained from 

every subject prior to clinical trial participation.

Principles of ICH GCP 
2.9 (Informed Consent)

อาสาสมัครทุกคนแสดงความยินยอมเขqาร�วมการวิจัยโดยอิสระ เป�นลาย

ลักษณtอักษร ก�อนเขqาร�วมการวิจัย 

(ก�อนดำเนินการขั้นตอนใดๆ (study procedures) เพื่อการศึกษาวิจัย)

28.01.2020 20
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กระบวนการขอความยินยอม

Informed Consent Process

หลักจริยธรรมพื้นฐาน 

• หลักเคารพบุคคล (Respect for Person) เคารพการตัดสินใจดqวยตนเอง

(Autonomy)

องคtประกอบ

1) ขqอมูลท่ีใหqประกอบการตัดสินใจ (Information)

2) ความเขqาใจขqอมูล (Comprehension)

3) ความสมัครใจ (Voluntariness): ความเป�นอิสระในการตัดสินใจ
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กระบวนการขอความยินยอม

Informed Consent Process

แนวทางการขอความยินยอม

• การขอความยินยอม เป�นกระบวนการ (process) การเชื้อเชิญ การใหq

ขqอมูล การใหqเวลา เม่ือตัดสินใจเขqาร�วม การตัดสินใจใหม� (consent 

renewal) การบันทึก

• ควรเป�นลายลักษณtอักษร (preferably in writing) กรณียกเวqน 

(modification หรือ waive) ควรไดqรับความเห็นชอบจาก IRB/IEC

• เอกสารขอความยินยอม (Informed Consent Document) ไดqรับความ

เห็นชอบจาก IRB/IEC

• เวลาท่ีจะดำเนินการขอความยินยอม
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กระบวนการขอความยินยอม

Informed Consent Process

อาสาสมัคร 

• อาสาสมัครมีความสามารถท่ีจะเขqาใจขqอมูล และตัดสินใจ (capable

subject)

• กรณีอาสาสมัครไม�มีความสามารถ ตัวแทนท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย 

(Legally Acceptable Representative/ Legally Authorized 

Representative or LAR) เป�นผูqแสดงความยินยอม

ผูqท่ีดำเนินการขอความยินยอม

• ผูqวิจัยหลัก หรือผูqท่ีไดqรับมอบหมาย

• ไม�ความสัมพันธtท่ีพึ่งพา (dependent relationship)  ผูqดำเนินการขอ 

และอาสาสมัคร



All clinical trial information should be recorded, handled, 

and stored in a way that allows its accurate reporting, 

interpretation and verification.

• This principle applies to all records referenced in this 

guideline, irrespective of the type of media used. 

Principles of ICH GCP 
2.10 (Data Quality and Integrity)

ขqอมูลการวิจัย ควรมีวิธีการบันทึก รวบรวมจัดเก็บ และบริหารจัดการ ที่

ทำใหqการวิเคราะหt แปลผล และการรายงานผลการวิจัยถูกตqอง ครบถqวน 

เชื่อถือไดq และสามารถตรวจสอบความถูกตqอง (verification)
• สามารถระบุเจqาของ/แหล�งขqอมูล และวันท่ีไดqรับ ผูqท่ีบันทึกและวันท่ีบันทึก   

ระบุการเปล่ียนแปลงขqอมูล ผูqแกqไข วันท่ีแกqqไข และเหตุผล
28.01.2020 24



The confidentiality of records that could identify subjects should 

be protected, respecting the privacy and confidentiality rules in 

accordance with the applicable regulatory requirement(s).

Principles of ICH GCP 
2.11 (Data Quality and Integrity)

เคารพและปกป�องคุqมครอง ความลับ (Confidentiality) และความเป�น

ส�วนตัว (Privacy) ของอาสาสมัคร หรือสถาบัน หน�วยงาน ที่เขqาร�วมการ

วิจัย

ควรคำนึงถึง

• ขqอมูลที่สามารถระบุตัวตนของอาสาสมัคร ขqอมูลส�วนตัว

• ผลกระทบต�ออาสาสมัครจากการที่ขqอมูลส�วนตัวถูกเป¡ดเผย
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Data Quality & Data Integrity

คุณภาพขqอมูล และความครบถqวน ความเชื่อถือและตรวจสอบไดqของขqอมูล

Confidentiality & Privacy Protection

การปกป�องความลับ และความเป�นส�วนตัวของขqอมูลอาสาสมัคร

การเก็บขqอมูล 
Data Collection

ระบบเก็บขqอมูล 
Data Archiving

รายงานการวิจัย
การเผยแพร�



Investigational products should be manufactured, handled, 

and stored in accordance with applicable good 

manufacturing practice (GMP). They should be used in 

accordance with the approved protocol.

Principles of ICH GCP 
2.12 (Investigational Product)
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Intervention

Investigational Products
• ยา (Investigational new drug)

• เคร่ืองมือแพทยt (Medical device)

• กระบวนการพยาบาล (Nursing care)
• การฟ¤¥นฟูสุขภาพ (Rehabilitation)

• โปรแกรมพฤติกรรมศาสตรt - สังคมศาสตรt

• การแพทยtแผนไทย
ผูqใชq - ผูqวิจัย ผูqใชq - อาสาสมัคร

คุณภาพ

(Quality)

การใชqถูกตqอง

(Compliance)

การกำกับดูแล ตรวจสอบ
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Investigational product 

ผลิตภัณฑtวิจัย

คุณภาพผลิตภัณฑt (GMP)

การป¡ดฉลาก

ขqอมูลผลิตภัณฑt การจัดเก็บ และวิธีการใชq

การขนส�ง

การใชq

การตรวจสอบความถูกตqองของการใชq 

(Treatment Compliance)

การบันทึกการใชq (Drug Accountability 

Record) และกระบวนการจัดเก็บ และการ

ตรวจสอบ
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Behavioral

Psychological

Social
Intervention /

Program

ขqอมูลรายละเอียดของ intervention/program

คำแนะนำขั้นตอน และวิธีการใชq/ดำเนินการ

การฝ�กอบรมผูqใหqบริการ/ผูqใชqบริการ

การประเมินความเขqาใจและความถูกตqองของการ

ใชq/ดำเนินการ

การบันทึกการใชq/ดำเนินการ

การตรวจสอบความถูกตqองของการใชq/

ดำเนินการ (Compliance to intervention/ 

program)

INTERVENTION FIDELITY
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Systems with procedures that assure the quality of every 

aspect of the trial should be implemented.  

• Aspects of the trial that are essential to ensure human 

subject protection and reliability of trial results should be 

the focus of such systems. 

Principles of ICH GCP 
2.13 (Quality Management System)

มีระบบจัดการคุณภาพของระบบและกระบวนการศึกษาวิจัยในทุกดqาน 

(quality management system) ที่จำเป�นต�อการรับประกัน

• การปกป�องคqุมครองอาสาสมัคร และ

• ความถูกตqอง เชื่อถือไดqของผลการวิจัย

28.01.2020 30
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มาตรฐานคุณภาพการวิจัย (Quality Standard)

1) การดำเนินการวิจัยตาม 

• โครงร�างการวิจัย 

• GCP 

• กฎหมายหรือกำระเบียบขqอบังคบท่ีเกี่ยวขqอง

2) อาสาสมัครไดqรับการปกป�องสิทธิ ความปลอดภัย

3) ขqอมูลถูกตqอง ครบถqวน เชื่อถือไดq ตรวจสอบไดq

Q

คุณภาพการวิจัยมีผลต�อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ (efficacy 

and safety) ผลิตภัณฑtทางการแพทยt และสุภาพ (medicinal and 

health products) และการปฏิบัติงาน (practices)
(WHO, Handbook for Good Clinical Research Practice (GCP), Guidance for Implementation), 2002) 
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หน�วยงานใดควรควรดำเนินการตามมาตรฐาน GCP

1) Sponsors (ผูqริเริ่มและจัดการการวิจัย หรือผูqใหqทุน)

2) Investigators (ผูqวิจัย/ผูqดำเนินการวิจัย)

3) IRB/IEC (คณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบัน)

4) Regulatory authorities (หน�วยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแล)

การศึกษาวิจัยใดควรควรดำเนินการตามมาตรฐาน GCP

1) Industry-sponsored study 

การศึกษาวิจัยริเริ่มโดยบริษัทภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม

2) government-sponsored study

การศึกษาวิจัยริเริ่มโดยหน�วยงานของรัฐ

3) institution-sponsored หรือ investigator-initiated clinical research.

การศึกษาวิจัยริเริ่มโดยสถาบัน หรือนักวิจัย
(WHO, Handbook for Good Clinical Research Practice (GCP), Guidance for Implementation), 2002) 
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Quality management system

1) Organization, resource ฿ commitment

2) System & process
3) Risk management

4) Issue management

5) Documentation

6) Continuous quality improvement

7) Partnering & Knowledge management

1) โครงสรqาง หนqาท่ีความรับผิดขอบ และ

ทรัพยากร ขององคtกร

2) มาตรฐานข้ันตอนของระบบ และ
กระบวนการ (SOP & Instruction)

3) การจัดการความเส่ียง

4) การจัดการป«ญหาคุณภาพ

5) การบันทึก และระบบจัดเก็บเอกสาร

6) การพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเน่ือง
7) ระบบการจัดการความรูq  การทำงานและ

เรียนรูqร�วมกัน

ระบบการจัดการคุณภาพการวิจัย 

(Quality Management System) 

มีพื้นฐานจากระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001
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กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

1) การควบคุมกำกับดูแลคุณภาพ (Monitoring/Quality Control)

2) การรับประกันคุณภาพ (Audit)

3) การตรวจสอบโดยเจqาหนqาท่ีของรัฐ (Inspection)

A. Quality by design

B. Risk-based approach

คุณภาพ เริ่มตqนจากากรออกแบบ

การจัดการคุณภาพ ขึ้นกับความเส่ียง



28.01.2020

Quality Control

• Monitoring by Monitor
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กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

1) การควบคุมกำกับดูแลคุณภาพ (Monitoring/Quality Control)

2) การรับประกันคุณภาพ (Audit)

3) การตรวจสอบโดยเจqาหนqาท่ีของรัฐ (Inspection)

การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ

Risk-based Approach Monitoring Plan

แผนการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ
On-site monitoring

กำกับดูแลท่ีสถานท่ีทำวิจัย

Remote monitoring
กำกับดูแลโดยทางไกล

Central Statistical Monitoring
กาํกับดูแลโดยการข้อมูลทางสถิติ
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Quality Assurance

• Audit by Auditor

• Inspection by Inspector
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กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

1) การควบคุมกำกับดูแลคุณภาพ (Monitoring/Quality Control)

2) การรับประกันคุณภาพ (Audit)

3) การตรวจสอบโดยเจqาหนqาท่ีของรัฐ (Inspection)

การตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ

• ตรวจสอบโดยบุคคลท่ีไม�มีส�วนเก่ียวขqอง

• สุ�มตรวจระบบ และกระบวนการจัดการ

• การตรวจมี 2 ประเภท
1) ตรวจสอบตามแผนเฝ�าระวัง 

(Surveillance /Routine audit)

2) ตรวจสอบเม่ือมีเหตุสงสัย (For 

cause audit

• Audit: continuous quality 
improvement
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ICH E6 GCP Outline

1. Glossary

2. The Principles of ICH GCP

3. Institutional Review Board/Independent Ethics Committee 

(IRB/IEC)

4. Investigator

5. Sponsor

6. Clinical Trial Protocol and Protocol Amendment(s)

7. Investigator’s Brochure

8. Essential Documents for the Conduct of a Clinical Trial
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Overview of GCP
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QUESTION & DISCUSSION
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