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Data Quality & Data Integrity
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Data Quality: องค์ประกอบคุณภาพข้อมูล

① Accurate
② Legible (human readable)
③ Complete & Contemporaneous

(recorded at the time the activity 

occurs)
④ Original (original sources or 

primary data)
⑤ Attributable to the person who 

generated the Data

① ถูกตBอง

② อEานออก

③ ครบสมบูรณN และ

บันทึกขBอมูลทันทีท่ีไดBรับ 

④ ขBอมูลจากแหลEงกำเนิดโดยตรง

⑤ สามารถระบุเจBาของ ผูBบันทึก วันท่ี

บันทึก 

ALCOA
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Data Integrity

ลักษณะ Data integrity

• Accessibility and retrievability 

สามารถเขBาถึง และดึงขBอมูลไดB

• Verifiability and traceability

สามารถตรวจสอบท่ีมาและเวลาของการบันทึกขBอมูล และสามารถบันทึกและตรวจสอบการ

เปล่ียนแปลงขBอมูล

• Reliability and consistency

มีความเท่ียงตรงและเช่ือถือไดB และมีความสอดคลBองและคงเสBนคงวา

• Timeliness 

สามารถบันทึกและดึงขBอมูลมาใชBภายในเวลาท่ีเหมาะสม
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Validate data

Remove duplicate data

Maintain audit trail 

Data Integrity

ระบบและการรักษา data integrity

1) Validate input

2) Validate data

3) Remove duplicate data

4) Maintain audit trail 

บันทึกและสามารถตรวจสอบข4อมูลที่ถูกสร4าง 

ถูกลบ ถูกอ:าน ถูกดัดแปลงหรือแก4ไข

5) Back up data

6) Access control

Validate 
input

Data backup

Access 
control

Output
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Ethical Aspects
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Ethical Consideration

• Respect and protect confidentiality and privacy of subject 

participating in the research

เคารพและปกปFองขJอมูลความลับและความเปNนสQวนตัวของอาสาสมัคร

ข"อควรพิจารณา

1) ข"อมูลอะไรท่ีสามารถระบุตัวตนอาสาสมัคร (personal identifiable data)

2) ข"อมูลอะไรท่ีอMอนไหว (sensitive data)

3) ถ"าข"อมูลอาสาสมัครถูกเปTดเผย (impacts from data disclosure) จะเกิดผล

กระทบอะไรกับอาสาสมัคร
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Ethical Consideration

Protection of research subjects’ confidentiality and privacy

การปกปFองความลับและความเปNนสQวนตัวของอาสาสมัคร

① Protocol 

o Sxpecify data/variables to be collected 

ระบุขJอมูลหรือตัวแปรจำเพาะท่ีจะเก็บ

o Data collecting process (how data is collected, analyzed and 

reported) 

ระบุกระบวนการเก็บบันทึก วิเคราะหh และรายงานขJอมูล
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Ethical Consideration

Protection of research subjects’ confidentiality and privacy

การปกปFองความลับและความเปNนสQวนตัวของอาสาสมัคร

① Protocol 

o Protocol obtained IRB/IEC approval 

โครงรQางการวิจัยไดJรับการพิจารณาอนุมัติจาก IRB/IEC

o Conduct and collect the data in compliance with the 

approved protocol

ดำเนินการวิจัยและเก็บขJอมูลตามโรงราวการวิจัยท่ีอนุมัติ
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Ethical Consideration

Protection of research subjects’ confidentiality and privacy

การปกปFองความลับและความเปNนสQวนตัวของอาสาสมัคร

② Collect minimal identifiable data/information

เก็บขJอมูลท่ีสามารถท่ีระบุตัวตนใหJนJอยท่ีสุด

③ Establish confidentiality protection in process of data collection, 

data management, data analysis and reporting study results

จัดใหJมีระบบปกปFองความลับ และความเปNนสQวนตัวของขJอมูลวิจัย
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Ethical Consideration

Protection of research subjects’ confidentiality and privacy

การปกปFองความลับและความเปNนสQวนตัวของอาสาสมัคร

④ Informed consent process

o Provide information on data collection and confidentiality 

protection process 

บอกกระบวนการเก็บขJอมูล และการปกปFองความลับและความเปNนสQวนตัว

o Ask for permission to access data and promise to protect 

confidentiality and privacy

ขออนุญาตการเขJามาตรวจสอบขJอมูล และสัญญาท่ีจะรักษาความลับ
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Confidentiality Protection 
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Data Management 

02.12.2019 13



Planning Documents

Protocol

(Clinical 

investigation 

plan) 
Data 

management 

plan 

(DMP) Statistical 

analysis plan

(SAP)
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Data Flow & Data Quality Management

SOURCE DOCUMENTS CASE REPORT FORM (CRF)

Data derived

Source data 
Verification (SDV)

a) Data cleaning /Data validation
b) Central statistical monitoring

CRF review
Data entry

STUDY DATABASE

Data discrepancy
Data query

DATA CLARIFICATION /

DATA QUERY FORM

Record

Collect

Source data
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Source Documents

Investigator

• Record and maintain source document 

บันทึกและเก็บรักษาเอกสารตJนฉบับ

• Source data should be attributable, legible, contemporaneous, 

original, accurate, and complete. 

ขJอมูลท่ีบันทึกมีคุณภาพ (ALCOA)

• Changes to source data should be traceable (maintain audit trail)

สามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงแกJไขขJอมูล
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Case Report Form (CRF)

Investigator 

• Ensure the accuracy, completeness, legibility & timeliness of the 

data in the CRFs and in all required reports.

ยืนยันคุณภาพขJอมูล (ALCOA) ท่ีบันทึกใน CRF

• Data reported on the CRF should be consistent with the source 

documents; any discrepancies should be explained.

ยืนยันขJอมูลรายงานใน CRF มีบันทึกใน source document และสอดคลJองกับ

ขJอมูลใน source document ถJาไมQสอดคลJองสามารถอธิบายไดJ 
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Case Report Form (CRF)

Iinvestigator 

• Any change or correction to a CRF should be dated, initialed, and 

explained (if necessary) and should not obscure the original entry 

(i.e., an audit trail should be maintained); this applies to both 
written and electronic changes or corrections

• Should retain records of the changes and corrections

เก็บบันทึกเอกสารท่ีเกี่ยวกับการแกJไข และเปล่ียนแปลงขJอมูล
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Qualitative Research
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Data Handling in Qualitative Research

• Audit trail
a) Raw data

b) Data reduction and analysis products

c) Data reconstruction and synthesis products - including 
structure of categories (themes, definitions, and 
relationships), findings and conclusions and a final report

d) Process notes

e) Materials relating to intentions and disposition

f) Instrument development information - including pilot 
forms, preliminary schedules, observation formats
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Data Handling in Qualitative Research

• Internal validity (credibility): richness of the data collected and 
triangulation (verify accuracy)

• External validity (transferability): thoroughly describe the 
context of the study

• Reliability (dependability) & conformability: Engage with other 
researches
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