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GCPGood Clinical practice
แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี

1. WHO, Guidelines for Good Clinical Practice (GCP) for Trials 
on Pharmaceutical Products, 1995

2. WHO, Handbook for Good Clinical Research Practice 
(GCP), Guidance for Implementation, 2002

3. ICH, Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for 
Good Clinical Practice E6(R2), 2016 (Replace ICH E6(R1), 
1996)

4. ISO, ISO 14155:2011 Clinical Investigation of Medical 
Devices for Human Subjects – Good Clinical Practice, 2011 
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Definition of GCP
นิยามของ GCP
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GCP
นิยาม

Definition

• WHO

“... a process that incorporates established ethical and scientific quality 
standards for the design, conduct, recording and reporting of clinical 
research involving the participation of human subjects. Compliance with 
GCP provides public assurance that the rights, safety, and well-being of 
research subjects are protected and respected, ......, and ensures the 
integrity of clinical research data.”

• ICH

“... an international ethical and scientific quality standard for designing, 
conducting, recording and reporting trials that involve the participation of 
human subjects. Compliance with this standard provides public assurance 
that the rights, safety and well-being of trial subjects are protected,......, and 
that the clinical trial data are credible.”

• ISO

“... for the design, conduct, recording and reporting of clinical 
investigations carried out in human subjects to assesses the safety or 
performance of medical devices for regulatory purposes. ...intended to 
protect the rights, safety and well-being of human subjects; ensure the 
scientific conduct of clinical investigation and the credibility of the clinical 
investigation results,...”
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International ethical and scientific
quality standards
มาตรฐานคุณภาพสากล

ทางด2านจริยธรรม และทางด2านวิทยาศาสตร<

Clinical research/trial involving 
the participation of human subjects
การศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีเก่ียวข2องกับมนุษย<

..........................................

Investigator SubjectsProtocol CRF Study Data Study Report

นิยาม
Definition
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1. Protect right, safety and well-being 
of human subjects
เคารพและปกปGอง สิทธิ ความปลอดภัย สุข

ภาวะของอาสาสมัครท่ีเข2ารHวมการวิจัย

2. Ensure the integrity and credibility 
of clinical research/trial data
ทำให2ม่ันใจได2วHา ข2อมูลผลการวิจัยถูกต2อง 

ครบถ2วนสมบูรณ< และเช่ือถือได2

..........................................

Investigator SubjectsProtocol CRF Study Data Study Report

นิยาม
Definition
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What is “Ethical quality standard” 
“มาตรฐานคุณภาพทางด@านจริยธรรม” คืออะไร
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1. Nuremberg Code, 1947
กฎนูเรมเบิร8ก

2. WMA, Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medcial 
Research Involving Human Subjects, 9th version, 2013 (1st

version 1964)

คําประกาศกรุงเฮลซงิกิ - หลกัจริยธรรมของการวิจยัทางการแพทย์ที>
เกี>ยวข้องกบัมนษุย์

3. Belmont Report, 1974
รายงานเบลมอนท์

1. https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-
trial/nuremberg-code

2. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-
medical-research-involving-human-subjects/

3. https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html

Ref

What is “Ethical quality standard” 
“มาตรฐานคุณภาพทางด@านจริยธรรม” คืออะไร
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GCP

WMA, Declaration of Helsinki, 2013
คำประกาศของกรุงเฮลซิงกิ

1. General Principles

หลักจริยธรรมทั่วไป

2. Risks, Burdens and Benefits

ความเสี(ยงอนัตราย ภาระ และประโยชน์ ข้อพิจารณาและการ

ดแูลอาสาสมคัร

3. Vulnerable Groups and Individuals 

อาสาสมัครอ4อนแอและเปราะบาง ข=อพิจารณาโดยเฉพาะ

4. Scientific Requirements and Research Protocols

โครงร่างการวิจยั และข้อกําหนดทางด้านวิทยาศาสตร์
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5. Research Ethics Committees 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ความรับผิดชอบ และ
การตดิตอ่สื(อสาร

6. Privacy and Confidentiality

การปกปอ้งความลบัและความเป็นสว่นตวั

7. Informed Consent

การขอความยินยอม และการขอความยินยอมกรณีอาสาสมคัร

ไมส่ามารถแสดงความยินยอม และกรณีการศกึษาย้อนหลงั

ข้อมลูและสิ(งสง่ตรวจ

WMA, Declaration of Helsinki, 2013
คำประกาศของกรุงเฮลซิงกิ
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8. Use of Placebo

การใช้ยาเลยีนแบบไมอ่อกฤทธิRเปรียบเทียบในการวิจยั

9. Post-Trial Provisions

การดแูลภายหลงัการวจิยัสิ Sนสดุ

10.Research Registration and Publication and 
Dissemination of Results

การขึ Sนทะเบียนการศกึษาวิจยัก่อนเริ(มคดัเลอืกอาสาสมคัร และ

การตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลการวจิยั

11.Unproven Interventions in Clinical Practice

การรักษาที(ยงัไมม่ีข้อมลูพิสจูน์ในเวชปฏิบตัิ

WMA, Declaration of Helsinki, 2013
คำประกาศของกรุงเฮลซิงกิ
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Belmont Report, 1974
รายงานเบลมอนท์

Respect for persons
เคารพบุคคล เคารพการตัดสินใจด?วยตนเอง และ

ปกปDองบุคคลท่ีไมHสามารตัดสินใจด?วยตนเอง

Beneficence
ทำดี 

คำนึงถึงประโยชนH ปกปIองอันตราย
Justice
ยุติธรรม

Basic ethical principles (หลักจริยธรรมพื้นฐาน)
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GCP

Belmont Report, 1974
รายงานเบลมอนท์

Informed consent process
กระบวนการขอความยินยอมอาสาสมัคร

และองคHประกอบ

Assessment of 
risks & benefits

การประเมิน

ความเสี่ยงและประโยขนH

และการปกปIองหรือลดอันตราย

Selection of subjects
การคัดเลือกอาสาสมัคร 

โดยเฉพาะ

อาสาสมัครอ4อนแอและเปราะบาง

Basic ethical principles (หลักจริยธรรมพื้นฐาน)
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What is “Scientific quality standard” 
“มาตรฐานคุณภาพทางด@านวิทยาศาสตรN” คืออะไร
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1. Validity
a. Internal validity
b. External validity: generalizability

2. Reliability

What is “Scientific quality standard” 
“มาตรฐานคุณภาพทางด@านวิทยาศาสตรN” คืออะไร
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What is “Research” 
“การศึกษาวิจัย” คืออะไร

What is “Human research”/
“Research involving human subject” 
“การศึกษาวิจัยในมนุษยN” คืออะไร
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Principles of GCP
หลักการ GCP
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GCP

1. ดำเนินการศึกษาวิจัยตามหลักจริยธรรม ท่ีมีพื้นฐานมาจาก
คำประกาศของกรุงเฮงซิงกิ และสอดคล2องกันกับ GCP 
และกฎข2อบังคับท่ีเก่ียวข2อง

1. 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)

InvestigatorSponsor IRB/IEC

13 หลักการ
13 Principles
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GCP

• WHO, Guidelines for Good Clinical Practice (GCP) for Trials 
on Pharmaceutical Products, 1995

• WHO, Handbook for Good Clinical Research Practice 
(GCP), Guidance for Implementation, 2002

• ICH, Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for 
Good Clinical Practice E6(R2), 2016 (Replace ICH E6(R1), 
1996)

• ISO, ISO 14155:2011 Clinical Investigation of Medical 
Devices for Human Subjects – Good Clinical Practice, 2011

• CIOMS, International Ethical Guidelines for Health-Related 
Research Involving Humans, 2016

• WHO, Standards and Operational Guidance for Ethics 
Review of Health-Related Research with Human 
Participants, 2011

GCP และแนวทางจริยธรรมที่เกี่ยวข@อง
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• พระราชบัญญัติสุขภาพแหHงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

• พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

• ข?อบังคับแพทยสภาวHาด?วยการรักษาจริยธรรมแหHงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 

๒๕๔๙

• พระราชบัญญัติข?อมูลขHาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
• พระราชบัญญัติคุ?มครองข?อมูลสHวนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมาย และกฎข@อบังคับที่เกี่ยวข@อง
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• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องข?อกำหนดเก่ียวกับการ

ผลิตยาตัวอยHางแผนป[จจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันท่ี 17 กันยายน 

พ.ศ. 2561

• ประกาศสำนักยา รายละเอียดข?อกำหนดเก่ียวกับการผลิตยาตัวอยHางแผน

ป[จจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องข?อกำหนดเก่ียวกับการ

นำหรือส่ังยาเข?ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันท่ี 17 

กันยายน พ.ศ. 2561

• ประกาศสำนักยา รายละเอียดข?อกำหนดเก่ียวกับการนำหรือส่ังยาเข?ามาใน

ราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กฎหมาย และกฎข@อบังคับที่เกี่ยวข@อง
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GCP

• Electronic Records; Electronic Signatures (21 CFR Part 11)

• Protection of Human Subjects (Informed Consent) (21 CFR 
Part 50)

• Financial Disclosure by Clinical Investigators (21 CFR Part 54)

• Institutional Review Boards (21 CFR Part 56)

• Investigational New Drug Application (21 CFR Part 312)

• Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 
(HIPAA) and Standards for Privacy of Individually Identifiable 
Health Information (“Privacy Rule”), 2002

• EU Clinical trials - Directive 2001/20/EC

• EU GCP Directive 2005/28/EC

US FDA and EU Related Regulation
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2. ก4อนเริ่มทำการวิจัย ควรประเมิน “ความเสี่ยงอันตราย และความ
ไม4สบายกาย/ใจที่อาจจะเกิด” ชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับ 
“ประโยชนHที่คาดการณHว4าอาสาสมัคร และสังคมจะได=รับ” การ
วิจัยควรเริ่มต=น และดำเนินการต4อเนื่องต4อไป เมื่อประโยชนHสม
เหตุผลกับความเสี่ยงอันตราย

2. 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

Risks Benefits

13 หลักการ
13 Principles
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GCP
Intervention
การดูแลรักษา

Study procedures
ขั้นตอน & เครื่องมือวิจัย

Study design/method
รูปแบบและวิธีการศึกษา

Study population
คุณลักษณะกลุHมประชากร

Legal
ทางกฎหมาย

Economic
ทางเศรษฐกิจ

Psychological/Social
ทางจิตใจ ทางสังคม

Physical
ทางกาย

Chance
โอกาส

Potential Causes/Hazards
สาเหตุของอันตราย

Harms/Injuries
อันตราย/การบาดเจ็บ

Risk Minimization Action
กำหนดมาตรการกำกับดูแลเพื่อป7องกันการเกิดอันตราย และลดความรุนแรงเม่ือเกิด

องคNประกอบความเสี่ยงอันตราย (Elements of Risks)
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GCP
หลักการ

13 Principles 3. สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของอาสาสมัคร มี
ความสำคัญมากท่ีสุดในการพิจารณา และสำคัญเหนือกวHา
ประโยชน<ทางด2านวิทยาศาสตร<และตHอสังคม

3. The rights, safety, and well-being of the trial 
subjects are the most important considerations 
and should prevail over interests of science and 
society

Subjects

>
สิทธิ
ความปลอดภัย
สุขภาวะ

ประโยชน8
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GCP
หลักการ

13 Principles 4. ควรมีข2อมูลการศึกษาวิจัยในห2องปฏิบัติการหรือ
สัตว<ทดลอง และข2อมูลทางคลินิกเบ้ืองต2นของผลิตภัณฑ<
ทดลอง ท่ีเพียงพอตHอการสนับสนุนเหตุผลของการ
การศึกษาทดลองในมนุษย<

4. The available nonclinical and clinical information 
on an investigational product should be adequate 
to support the proposed clinical trial

Subjects

Literature
Review
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หลักการ

13 Principles 5. การศึกษาวิจัยทางคลินิกควรมีเหตุผลทางด2านวิทยาศาสตร<
ท่ีถูกต2อง หรือเหมาะสม และระบุไว2ในโครงรHางวิจัย 
(protocol) ท่ีประกอบด2วยรายละเอียดท่ีเขียนไว2อยHางขัด
เจน

5. Clinical trials should be scientifically sound, and 
described in a clear, detailed protocol

Literature
Review

Scientific justification
เหตุผลรองรับทางด/านวิทยาศาสตร6

โครงร9างวิจัย (Protocol)

Clearly described
detaied protocol
โครงร9างวิจัยท่ีมี
รายละเอียดอธิบายชัดเจน

07.06.2020 27



GCP
หลักการ

13 Principles 6. ดำเนินการวิจัยตามโครงรHางการวิจัย ท่ีได2รับการพิจารณา
อนุมัติ/เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
(IRB/IEC) อยHางไมHมีเงื่อนไขกHอนเริ่มดำเนินการ

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

SubjectsProtocolIRB/IEC Investigator

..........................................

Study Data

การปฏิบัติตามโครงร.างวิจัย (Protocol Compliance)
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หลักการ

13 Principles 7. ในการดูแลรักษาและการตัดสินใจทางการแพทย<ของ
อาสาสมัคร ควรอยูHภายใต2ความรับผิดชอบของแพทย<ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม
หรือทันตแพทย< ในการดูแลทางทันตกรรม

7. 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.

SubjectsInvestigator Physician
07.06.2020 29



GCP
วางแผนการดูแลทางการแพทย/ 

• ช2วงระหว2างการวิจัยดำเนินการ และกรณีฉุกเฉิน

• หลังการวิจัยส้ินสุด กรณีท่ีตBองมีการดูแลต2อเนื่อง

• กรณีอาสาสมัครมีแพทย/ดูแลประจำ
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เภสัชกร
(Pharmacist)GCP

หลักการ
13 Principles 8. ทีมวิจัยแตHละคนควรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับหน2าท่ีท่ี

ได2รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากการศึกษา การฝtกอบรม 
และประสบการณ<

8. Each individual involved in conducting a trial 
should be qualified by education, training, and 
experience to perform his or her respective task(s).

ผู5วิจัยหลัก
(Principal Investigator)

ผู5วิจัยรEวม
(Co-inveestigator)

พยาบาลผู5วิจัย
(Study nurse)

ผู5ประสานงานโครงการ
(Study Coordinator)

คุณสมบัติ (Qualification)

07.06.2020 31



GCP
หลักการ

13 Principles 9. อาสาสมัครทุกคนควรแสดงความยินยอมเข2ารHวมการวิจัย

โดยอิสระ เปvนลายลักษณ<อักษร หลังได2รับข2อมูล กHอนเข2า

รHวมการวิจัย (กHอนดำเนินการข้ันตอนใดๆ เพื่อการ

ศึกษาวิจัย)

9. Freely given informed consent should be obtained 
from every subject prior to clinical trial 
participation.

SubjectsInvestigator

ข?อมูล (Information)

ความเข?าใจ (Comprehension)

ความสมัครใจ (Voluntariness)

Freely given 
informed consent
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หลักการ

13 Principles 10. ข2อมูลการวิจัย ควรมีวิธีการบันทึก การจัดการ และจัดเก็บ 

ท่ีทำให2การวิเคราะห<แปลผล และการรายงานผลการวิจัย

ถูกต2อง ครบถ2วน เช่ือถือได2 และสามารถตรวจสอบความ

ถูกต2อง (verification) 

หลักการน้ีใช2กับการบันทึกทุกข2อมูลการวิจัย และในทุก

รูปแบบการบันทึก

10.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.

07.06.2020 33



GCP

Verification
สามารถระบุเจ=าของ/แหล4งข=อมูล และวันที่ได=รับ ผู=ที่บันทึกและวันที่
บันทึก ระบุการเปลี่ยนแปลงข=อมูล ผู=แก=ไข วันที่แก==ไข และเหตุผล
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หลักการ

13 Principles 11. เคารพและปกปGองความลับ (Confidentiality) และความ

เปvนสHวนตัว (Privacy) ของข2อมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของ

อาสาสมัครท่ีเข2ารHวมการวิจัย และตามกฎข2อบังคับท่ี

เก่ียวข2อง

11.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).
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Data Quality

คุณภาพข1อมูล

Data Integrity

ความครบถ1วน ความเชื่อถือและตรวจสอบได1ของข1อมูล

Confidentiality & Privacy Protection

การปกปVองความลับ และความเปXนสYวนตัวของข1อมูลอาสาสมัคร

การเก็บข(อมูล 
Data Collection

ระบบเก็บข(อมูล 
Data Archiving

รายงานการวิจัย
การเผยแพรH
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หลักการ

13 Principles 12. การผลิต การจัดการ และจัดเก็บผลิตภัณฑ<ท่ีศึกษาวิจัย 

ควรดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพสากล Good 

Manufacturing Practice (GMP) และควรใช2ผลิตภัณฑ<

ตามท่ีระบุในโครงรHางวิจัยท่ีได2รับอนุมัติจาก IRB/IEC

12.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.
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Investigational 

product 

ผลิตภัณฑWวิ จัย

• คุณภาพผลิตภัณฑ< (GMP) 

• การป�ดฉลาก

• ข2อมูลผลิตภัณฑ< การจัดเก็บ และวิธีการใช2

• การขนสHง

• การใช2 ใช2ตามโครงรHางการวิจัยท่ีอนุมัติ

• การตรวจสอบความถูกต2องของการใช2 
(Treatment Compliance)

• การบันทึกการใช2 (Drug Accountability 
Record) และกระบวนการจัดเก็บ และ
การตรวจสอบ
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Behavioral

Psychological

Social Intervention

Program

• ข2อมูลรายละเอียดของ 
intervention/program

• คำแนะนำข้ันตอน และวิธีการใช2/ดำเนินการ

• การฝtกอบรมผู2ให2บริการ/ผู2ใช2บริการ 

• การประเมินความเข2าใจและความถูกต2องของ
การใช2/ดำเนินการ

• การบันทึกการใช2/ดำเนินการ

• การตรวจสอบความถูกต2องของการใช2/
ดำเนินการ (Compliance to intervention 
or program) หรือ

Intervention Fidelity
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หลักการ

13 Principles 13. มีระบบและข้ันตอนการดำเนินการท่ีรับประกันคุณภาพทุก
ด2านท่ีจำเปvนของการศึกษาวิจัย โดยมีเปGาหมายเพื่อทำให2
ม่ันใจ การคุ2มครองปกปGองอาสาสมัคร และความถูกต2อง
เท่ียงตรงของข2อมูลผลการวิจัย

13.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.

ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)Q
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Q

1. การดำเนินการวิจัย ดำเนินตามโครงรHางวิจัย GCP 

กฎหมาย หรือกฎข2อบังคับท่ีเก่ียวข2อง

2. อาสาสมัครได2รับการปกปGองสิทธิ ความปลอดภัย

3. ข2อมูลการวิจัย ถูกต2อง ครบถ2วน เช่ือถือได2 

ตรวจสอบได2

ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

มาตรฐานคุณภาพการวิจัย คืออะไร ?
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Q

1. Sponsors (ผู2ริเริ่มและจัดการการวิจัย หรือผู2ให2ทุน)

2. Investigators (ผู2วิจัย/ผู2ดำเนินการวิจัย)

3. IRB/IEC (คณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบัน)

4. Regulatory authorities (หนHวยงานท่ีมีอำนาจ

กำกับดูแล

ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

หน2วยงานใดควรควรดำเนินการตามมาตรฐาน GCP ?

(WHO, Handbook for Good Clinical Research Practice (GCP), Guidance for Implementation), 2002) 
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Q

1. การศึกษาวิจัยริเริ่มโดยผู2ประกอบการภาค 

(Industry-sponsored study)

2. การศึกษาวิจัยริเริ่มโดยหนHวยงานของรัฐ

(Government-sponsored study)

3. การศึกษาวิจัยริเริ่มโดยสถาบัน หรือนักวิจัยใน

สถาบัน (Institution-sponsored หรือ 

investigator-initiated clinical research) 

ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

การศึกษาวิจัยใดควรควรดำเนินการตามมาตรฐาน GCP ?

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

พ้ืนฐานจากระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001

1. โครงสร?าง หน?าท่ีความรับผิดขอบ และทรัพยากรขององค8กร

(Organization, resource & commitment)

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP & Instruction) ของระบบและ

กระบวนการ

3. การจัดการความเส่ียง (Risk management)
4. การจัดการป[ญหาคุณภาพ (Issue management)

5. การบันทึก และระบบจัดเก็บเอกสาร (Documentation)

6. การพัฒนาคุณภาพอยHางตHอเนื่อง (Continuous quality improvement)

7. ระบบการจัดการความรู?  การทำงานและเรียนรู?รHวมกัน (Partnering & 

Knowledge management)
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Q
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

แนวทางการจัดการคุณภาพ

• Quality by design
คุณภาพ เริ่มตBนจากการออกแบบ

• Risk-based approach
การจัดการคุณภาพ ขึ้นกับความเส่ียง
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Q
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

1. การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control หรือ Monitoring)

2. การตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ 

(Quality Assurance หรือ Audit)

3. การตรวจสอบโดยเจ2าหน2าท่ีของรัฐ 

(Inspection) 

กระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
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Q
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

การกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control หรือ Monitoring)

1. Monitor หรือ CRA ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

2. Risk-based Approach Monitoring Plan

แผนการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ

3. Monitoring Report รายงานการกำกับดูแล
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Q
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

Risk-based Approach Monitoring Plan

แผนการกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพ

On-site monitoring
กำกับดูแลที่สถานที่ทำวิจัย

Central Statistical Monitoring
กำกับดูแลโดยการข=อมูลทางสถิติ

Remote monitoring
กำกับดูแลโดยทางไกล
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Q
ระบบการจัดการคุณภาพ
(Quality management system)

การตรวจสอบและรับประกันคุณภาพ 

(Quality Assurance หรือ Audit)

Auditor หรือ Inspector ผู1ตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

• ตรวจสอบโดยบุคคลที่ไม4มีส4วนเกี่ยวข=อง (Third party)

• สุ4มตรวจระบบ และกระบวนการจัดการ

• การตรวจมี 2 ประเภท

1) ตรวจสอบตามแผนเฝIาระวัง (Surveillance /Routine audit)

2) ตรวจสอบเมื่อมีเหตุสงสัย (For cause audit)

• Audit เปpนส4วนหนึ่งของ continuous quality improvement
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Question & Discussion
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