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ค าน า 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวิสัยทัศน์คือ เป็นสถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศใน

การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พันธกิจที่ส าคัญคือการด าเนินการวิจัยในระดับมาตราฐานสากล ซึ่งต้อง

เป็นการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ดังนั้นงานวิจัยทางคลินิกต้องยึด

แนวทางปฏิบัติตาม GCP เพื่อให้การด าเนินการวิจัย การบันทึกข้อมูล และการรายงานการวิจัยมีความ

ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control: QC/QA) 

เป็นการตรวจสอบการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่าการวิจัยมีการด าเนินการ การบันทึกข้อมูลและมีการรายงาน 

เป็นไปตามที่ระบุในโครงรา่งวิจัย และ GCP 

คู่มือฉบับนี้ จัดท าขึ้นมาจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยการถ่ายทอด

ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยทางคลินิก จากทักษะและประสบการณ์ท างาน ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ถือ

เป็นคลังความรู้ที่มปีระโยชน์ในการน าไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กรตอ่ไป 
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GLOSSARY OF TERMS 

 

QC                               Quality Control 

QA                               Quality Assurance 

SD                               Source Document 

CRF                              Case report form    

GCP                             Good Clinical Practice 

AE                               Adverse Event 

ICF                               Inform Consent Form 

CRA                             Clinical Research Associate
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การควบคุมคุณภาพงานวิจัยทางคลินิก (Quality Control) 

เป็นตรวจสอบทันที (Real time)ในระหว่างด าเนินการเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าท าถูกต้องครบถ้วน

กระบวนการ ตามล าดับขั้นตอน หากพบความผิดพลาดสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันที และวางแผนป้องกัน

ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

การท ากระบวนการ QC เริ่มมาตั้งแต่ตัวผู้ปฏิบัติเอง ซึ่งได้แก่พยาบาลหรือแพทย์ ที่เป็นผู้ด าเนินงานกับ

อาสาสมัคร หลังจากนั้นจะมีเจา้หน้าที่อกีท่านหนึ่งเป็นผูม้าตรวจสอบหรอืตรวจเช็คข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่

ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนั้นเอกสารต่างๆ จะมีวิธีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ก่อนที่จะส่งข้อมูล

ไปยังทีมดูแลข้อมูล กระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีขัน้ตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานและวิธีการ 

1. พยาบาลหรือแพทย์ผู้ท ากระบวนการโครงการฯ กับอาสาสมัครของโครงการฯ มีการท างาน

เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ตรวจสอบเอกสารและกระบวนการตามข้อก าหนด ก่อนการด าเนินงาน  (Pre-visit) 

1.1.1 พยาบาลที่ได้รับผิดชอบ case ต้องท าการ review แฟ้มของอาสาสมัครก่อน  เรื่องที่ต้อง 

review ได้แก่ 

• ประวัติใน visit ที่ผ่านมา 

• เรื่องที่ตอ้งตามตอ่เนื่องจาก visit ที่ผ่านมา 

• เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 

1.1.2 พยาบาลเตรียมเอกสารตาม requirement ของแต่ละ visit และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆที่จะ

ใช้ในการท า visit นั้น ๆ ตาม lab requirement  แล้วสง่ให้ QC ตรวจสอบ 

 1.2 ระหว่างการด าเนินงาน  

1.2.1 พยาบาลต้องตรวจสอบเอกสาร และกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง  ครบถ้วน 

ตาม Requirement ของแต่ละ visit  

1.2.2 ตรวจสอบการลงนามว่าถูกต้อง ตรวจสอบว่าอาสาสมัครตอบค าถามครบถ้วน ถูกต้อง   

ตรวจเช็ค specimen ว่าถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของใบสั่งยา 

1.2.3 พยาบาลและแพทย์ ตรวจเช็คข้อมูลที่ได้ว่าตรงกันหรือไม่ หากมีข้อมูลที่ไม่ตรงหรือ

ขัดแย้งกัน ควรปรึกษาหรอืบันทึกเหตุผลที่ขอ้มูลไม่ตรงกัน หรอืพูดคุยกับอาสาสมัครเพื่อยนืยัน

ข้อมูลอกีครั้ง 
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2. พยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่เป็น QC  

2.1 ขัน้ตอนการตรวจสอบในระหว่างท่ีอาสาสมัครมา F/U ที่คลินิกวิจัย (Real Time step) 

      2.1.1 การท า QC real time คือ การตรวจสอบกิจกรรมในขณะที่อาสาสมัครยังอยู่ในคลินิก

วิจัย เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้อง และตรวจสอบเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่า

ครบถ้วน ถูกต้องหรอืไม่  

กิจกรรมที่ควรท า QC real time ได้แก่ 

1. กระบวนการขอความยินยอม 

o ตรวจสอบ ICF version ว่าเป็น current version และมีจ านวนหนา้เอกสารครบถ้วน 

o ดูการลงวันที่ , เวลา โดยการลงเวลาที่ลงนามจะต้องเป็นเวลาก่อนที่จะท า

กระบวนการอื่นๆ 

o ตรวจสอบการลงนามว่าถูกต้อง ชัดเจนตามหลัก GCP 

2. Questionnaire 

o ตรวจสอบว่าอาสาสมัครตอบค าถามครบถ้วน ถูกต้อง  

o ตรวจสอบเอกสาร และกระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้อง  ครบถ้วน ตาม 

Requirement ของแต่ละ visit 

3. Specimen Collection 

o ตรวจเช็ค specimen ว่าถูกต้อง ครบถ้วนตาม requirement  

o ตรวจสอบ label ถูกต้อง 

o ตรวจสอบ requisition form ว่ากรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

4. ใบสั่งยา/วัคซีน 

o ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของใบสั่งยา/วัคซีน เช่น PID, visit, date, study 

drug, จ านวนยาที่จา่ย, การแพย้า 

 

2.1.2 การแก้ไขและบันทึก QC 

หากมี Finding , QC จะท าการบันทึกใน QC Note และส่งคืนให้พยาบาลเจ้าของ Case ท า

การแก้ไข เพื่อให้ทันเวลาก่อนที่อาสาสมัครสมัครจะออกจากคลินิก และตรวจเช็คอีกครั้ง

หลังจากการแก้ไขแล้ว ก่อนที่จะน าข้อมูลไปบันทึกลงใน CRF ต่อไป 
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Pre-visit 

Procedure: check all materials 

Document: check all forms per each visit’s requirement 

 

Real time 

Procedure: check all activities that required by protocol per visit checklist before the 

participant leaves the study clinic 

Document: check all data for completeness and accuracy checklist before the 

participant leaves the study clinic 

  

 

QC process 
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วิธีการ QC แต่ละกิจกรรมของโครงการฯ 

1. การเตรยีม SD และ CRF 

• แบบฟอร์มที่ช่วย คือ Source Document and CRF Cover page ซึ่งจะสรุปฟอร์มที่ใช้ของแต่

ละ Visit  

• วิธีปฏิบัติ คือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นคนเตรียมเอกสารของแต่ละ Visit  เมื่อ

พยาบาลเจ้าของ case จะน าไปใช้ตอ้ง QC เอกสารที่เตรยีมไว้ว่ามีความถูกต้องและครบทุก

แบบฟอร์มตาม requirement ของแต่ละ Visit โดยต้องตรวจสอบก่อนวันนัดของอาสาสมัคร

อย่างนอ้ย 1 วัน หรือ ก่อนที่อาสาสมัครจะมาที่คลินกิวิจัย 

 

2. กระบวนการขอความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

• แบบฟอร์มที่ใช้ คือ Informed Consent form, Informed Consent Chart Note, แบบประเมิน

ความเข้าใจ (comprehension test หรือ Test of Understanding; TOU) รวมทั้งหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

• วิธีปฏิบัติ คือ เมื่อพยาบาลเจ้าของ case ท ากระบวนการขอความยินยอมในการเข้าร่วม

โครงการวิจัยเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว จะต้องให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจดูความ

ถูกต้องในการบันทึกเอกสารทั้งหมด และการส าเนา Inform consent หรือหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบทะเบียนบ้าน 

ใบสูจบิัตร เป็นต้น หากพบข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไขทันที  

ตัวอย่างการท า QC Informed Consent Form  

• ตรวจสอบ Informed consent form เช่น Version ที่ใช้ต้องเป็นปัจจุบัน, จ านวนหน้าครบ, 

ตราสัญลักษณ์ครบทุกหน้า 

• เวลาที่บันทึกใน Informed consent form จะต้องเกิดหลังเวลาการท าแบบประเมินความ

เข้าใจ (comprehension test) แต่ต้องก่อนเวลาท ากระบวนการในการคัดกรองอื่นๆ หากมี 

Informed consent form หลายฉบับเ ช่น การเก็บสิ่ งส่ งตรวจที่ เหลือจากการตรวจ 

โครงการวิจัยย่อย เวลาที่บันทึกจะต้องหลังเวลา Inform consent หลัก 

• ตรวจสอบว่าอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่ขอความยินยอมรวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่อยู่รว่ม

ในกระบวนการ เช่น สามีของอาสาสมัคร บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของอาสาสมัคร พยาน 

พยานผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย participant’s advocate ได้ลงลายมือชื่อ วันที่ ถูกต้องตามหลัก 

GCP 
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• ตรวจสอบเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการวิจัย และหลักฐานประกอบการพิจารณาการเข้า

ร่วมโครงการวิจัยเช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบทะเบียนบ้าน ใบสูจิบัตร ว่ามีการเซ็นชื่อ

รับรองส าเนาที่ถูกต้อง  

• หากอาสาสมัครรับส าเนา Informed consent form ควรตรวจสอบส าเนาก่อนให้อาสาสมัคร 

ตัวอย่างการท า QC Informed Consent Chart Note 

• การระบุชื่อ Version และจ านวนของ Informed consent form 

• ตรวจสอบความถูกต้องของ PID ให้ตรงกับ Screening Log 

• การระบุหลักฐานทางราชการที่ใช้พจิารณาเรื่องอายุ 

• ในส่วนของ comment หากไม่มี ให้ท าเครื่องหมาย”-“ หรอืระบุค าวา่ ไม่มี”N/A” 

 

3. การเตรยีมหลอดบรรจุเลือด หรอืภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ 

• แบบฟอร์มที่ใช้ คือ Lab Requisition Form 

• แบบฟอร์มที่ช่วย (ถ้ามี) คือ Table of Blood and Specimen Collection ที่จะช่วยสรุปจ านวน

และชนิดของหลอดเลือด ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ ตาม requirement ของแต่ละ Visit เพื่อให้

สะดวกและง่ายในการเตรยีม 

• วิธีปฏิบัติ คือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นคนเตรียมไว้ล่วงหน้าตาม Requirement 

ของแต่ละ Visit เมื่อพยาบาลเจ้าของ case จะมีการเจาะเลือดจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ของจ านวนและชนิดของหลอดเลือด ภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยมีการตรวจจสอบวันหมดอายุ

ของภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจก่อนที่จะมีการเจาะเลือด และมีพยาบาลอีกคนหนึ่งท าหน้าที่

ตรวจสอบอีกครั้งหลังการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ ผู้ช่วยพยาบาลต้องมีการตรวจสอบ

อีกครั้งก่อนน าส่งหอ้งปฏิบัติการ  

ตัวอย่างการท า QC Lab Requisition Form 

• ตรวจสอบความถูกต้องของ PID, Visit code, Visit Date, Lab requirement, Time, น้ าหนัก, 

อายุ 

• ตรวจสอบจ านวนและชนิดของหลอดเลือด/container ปริมาณเลือด/สิ่งส่งตรวจ ตามที่ 

Protocol ระบุ รวมทั้งการตดิ Label ที่หลอดเลือด/container และการเขียน Visit date, Visit code 

บน Label 
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4. การตรวจและอ่านผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณตีรวจที่คลินิก 

• เชน่กรณีตรวจ HIV Rapid test แบบฟอร์มที่ใช้ คือ Rapid Test Report  

• วิธีปฏิบัติ คือ เมื่อพยาบาลเจา้ของ case ได้ท าการตรวจเลือดและมีการอ่านผลเลือดเสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีพยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจสอบความถูกต้องของเวลาที่เจาะเลือด 

เวลาการหยดน้ ายา เวลาอ่านผล และการสรุปผลการตรวจเลือด และมีการ review โดย

แพทย์ 

 

5. การตรวจใบสั่งยาของโครงการฯ  

• แบบฟอร์มที่ใช้ คือ Prescription Form 

• วิธีปฏิบัติ คือ พยาบาลเจ้าของ case จะเป็นผู้เตรียมแบบฟอร์มใบสั่งยา/วัคซีนให้แพทย์ 

เมื่อแพทย์กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเสร็จแล้ว พยาบาลเจ้าของ case และพยาบาล

อีกคนหนึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา/วัคซีนอีกครั้ง ก่อนส่งให้ห้องยาเพื่อจ่าย

ยา/วัคซีน 

ตัวอย่างการท า QC ใบสั่งยา/วัคซีน 

• ตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจ าตัวอาสาสมัคร Visit code, Visit Date 

• วันที่อาสาสมัครลงชื่อใน Informed consent form หรือ การระบุว่าอาสาสมัครได้ลงชื่อใน 

Informed consent form แล้ว 

• Protocol Version, Version ของแบบฟอร์ม 

• ชื่อยา, ขนาด, ปริมาณของยาที่ตอ้งการเบิก 

• จ านวนของขวดยาที่เบิก หากไม่ตรงตาม Protocol ต้องมี comment เพิ่ม 

 

6. การตรวจสอบความครบถ้วนของการท ากระบวนการและแบบฟอร์มที่ใช้ในแต่ละ 

Visit 

• แบบฟอร์มที่ช่วย คือ Study Visit Checklist  

• วิธีปฏิบัติ คือ เมื่อกระบวนการของ Visit นั้นได้ท าครบถ้วนแล้ว พยาบาลเจ้าของ case

จะต้องให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจดูเอกสารทั้งหมดที่ใช้ว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่

อาสาสมัครจะออกจากคลินิก 
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• การแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ QC และ QA ท าการตรวจสอบแฟ้มข้อมูล  โดยที่ QC/QA  เขียน

บันทึกข้อมูลที่ตอ้งการแก้ไขลงใน QA/QC note  เพื่อให้เจ้าของ case ท าการแก้ไข  หลังจาก

แก้ไขแล้วให้ส่ง QA/QC เพื่อท าการตรวจสอบว่าได้ท าการแก้ไขแล้ว 

• ในการท า QC real time กิจกรรมและเอกสารที่ส าคัญ  จะต้องมีการบันทึก ณ. เวลาที่ท า

จรงิ  เชน่ ICF, LAB, Questionnaire เป็นต้น 

 

7. การตรวจสอบการบันทกึเอกสาร Source Document และ CRF หรอื electronic data 

• วิธีปฏิบัติ คือ ภายหลังจากที่พยาบาลเจ้าของเคสบันทึกเอกสารและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะต้องให้พยาบาลอีกคนหนึ่งตรวจดูเอกสารทั้งหมดที่

ใช้ว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ มีการบันทึกข้อมูลจาก SD ไป CRF ได้ตรงกัน

หรอืไม่ โดยท าในวันที่มีการท ากระบวนการ และแก้ไขเมื่อเจอข้อผิดพลาด 
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แนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาด  

จากการท ากระบวนการ QC ที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ จึงน ามาซึ่งการหาวิธีการ/แนวทางเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาด โดยแบ่งเป็นหัวข้อตามกระบวนการท างานดังนี้ 

1. ก่อนท ากระบวนการ  

1.1 พยาบาลเจ้าของ Case จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

• มีความรูแ้ละเข้าใจใน Protocol โดยละเอียด 

• ต้องมีความเข้าใจ Instruction และ Guideline ของแต่ละแบบฟอร์มที่ใช้ ต้องท าความเข้าใจ

ให้ดีและถ้าไม่เข้าใจตรงจุดไหนต้องสอบถามเพื่อให้เข้าใจที่ถูกต้อง มีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับเอกสารที่เป็น Essential Source Document 

• จะต้องศึกษา Case ก่อนว่า ใน Visit ที่ผ่านมามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือต้องท าอะไรต่อใน

การตดิตามครั้งนี ้ตลอดจนตอ้งเตรยีมอุปกรณ์อะไรบ้าง 

• ต้องมีเทคนิคและประสบการณ์ในการที่ท าให้อาสาสมัครไว้วางใจหรือเชื่อใจ เพื่อที่จะได้

ข้อมูลที่เป็นจรงิและได้ขอ้มูล มากที่สุด 

1.2 พยาบาล QC จะต้องตรวจเช็คเอกสาร, SD และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการท ากระบวนการ

ของ visit ก่อนที่อาสาสมัครจะมาF/U เชน่ Tube เลือด 

 

2.ระหว่างท ากระบวนการ 

2.1 พยาบาลเจ้าของ Case 

• ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเอง และต้องมีสติ ไม่รีบเร่ง เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ลด

ความผิดพลาด 

• ท าเครื่องหมาย Remind ตรงที่มกีารเขียนผิดพลาดอยู่บ่อยๆ 

• Recheck การบันทึก Source Document หรอืการลงขอ้มูล CRF อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่

จะส่งให้ QC เพื่อลดความผิดพลาด 

• หากมีผู้บันทึกมากกว่า 1 คน เช่นหมอและพยาบาล ควรท าการตรวจเช็คความสอดคล้อง

ของขอ้มูล 

• กรณีที่เจ้าของ Case ที่ได้รับมอบหมายไม่พร้อมที่จะท า Case ในวันนั้น ซึ่งอาจจะเกิดจาก

ภาวะการเจ็บป่วยหรอืปัญหาทางด้านจติใจ ก็ควรปรึกษาหัวหนา้ขอเปลี่ยนคนท า Case  

• ต้องรู้ความสัมพันธ์ของขอ้มูลด้วย จะได้ขอ้มูลที่สอดคล้องและไม่มคีวามขัดแย้งกัน 
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• เขียนข้อมูลให้ละเอียดมากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่คนอื่นหรอืเจ้าหน้าทีต่รวจสอบข้อมูล  

สามารถเข้าใจได้ถูกต้อง และควรลงบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่ท ากับอาสาสมัคร เช่นการท า 

adherence counseling, แนะน าในเรื่องตา่งๆ หรอืกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถติดต่อได้

เป็นต้น 

 

2.2 พยาบาล QC Real time จะต้องตรวจเช็คเอกสารทั้งหมดต้อง QC ในขณะนัน้ ไม่ควรข้าม 

ขั้นตอน หากมีประเด็นที่ตอ้งแก้ไขควรด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนอาสาสมัครออกจากคลินิก 

 

3.หลังท ากระบวนการ 

• พยาบาลเจ้าของ Case ต้องตรวจเช็คข้อมูลและแบบฟอร์มว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ 

หากยังไม่เรยีบร้อย ให้ Complete ก่อนที่จะส่งให้ QA ตรวจสอบต่อไป 

 

สรุปวิธีการแก้ปัญหาและการป้องกันข้อผิดพลาด (Corrective &Preventive action) ที่ได้

จากกระบวนการ QC มีดังน้ี 

1. ปรับฟอร์ม  

• หากพบว่ารูปแบบของแบบฟอร์มที่ใช้มีปัญหา ไม่สะดวกในการใช้ มีความคลุมเครือท าให้

เข้าใจไม่ตรงกัน 

• ให้ท า Instruction  ของแต่ละ Protocol ให้ชัดเจนและจัดไว้ข้างหน้าฟอร์มเพื่อให้ง่ายส าหรับ

ลงขอ้มูล 

2. สร้าง tool 

• การสร้างแบบฟอร์มใหม่เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือ (Tool) เช่น Table of Blood and Specimen 

Collection, Special Procedure Check List เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ า เช่น เกิด

ข้อผิดพลาดในการท ากระบวนการ 

• กรณี tube เลือด ให้ระบุหอ้งปฏิบัติการที่จะน าส่งสิ่งส่งตรวจที่ถุงซิปล็อค/Biohazard 

• เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ grading ท าโปรแกรมการค านวณ grade ขึ้นเพื่อลด

ข้อผิดพลาด 
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3. ท า Flow chart 

• การท า Flow Chart ของการท ากระบวนการของแต่ละ Visit โดยเฉพาะ Visit ที่มีการตรวจ

พิเศษที่แตกต่างจาก Visit อื่น และน ามาติดในห้องตรวจ เพื่อช่วยในการจ าและป้องกันการ

เกิดขอ้ผดิพลาด 

4. ประชุมทีม 

• ประชุมทีมเพื่อท าความเขา้ใจและเนน้ย้ า เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดซ้ า 

• กรณี Source Document ลงข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือแพทย์ลงข้อมูลไม่ชัดเจน หรอืขัดแย้งกับ

ในส่วนที่พยาบาลบันทึก ให้ Verify ข้อมูลกับแพทย์และด าเนนิการการแก้ไข ถ้าหากแพทย์

ยืนยันข้อมูลเดิม ก็อธิบายเพิ่มเติมและบันทึกไว้ ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่สามารถตกลงกันได้  

จะน าเข้าในที่ประชุม Sub group เพื่อหาข้อตกลง หากยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ควร

น าไปปรึกษา Protocol team   
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ตัวอย่าง Tool ที่ใช ้
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การประกันคุณภาพงานวิจัยทางคลินิก (Quality Assurance) 

เป็นการตรวจสอบในภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย (Review later)  เพื่อเป็นการตรวจสอบ

ผลงานที่ท ามา  ว่าถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานหรือเกณฑ์หรือข้อก าหนดที่ระบุไว้หรือไม่ หากพบความ

ผดิพลาดไม่สามารถกลับไป แตส่ามารถคิดหาวางแผนป้องกันไม่ใหเ้กิดขึ้นในอนาคตได้ 

1. การ QA เอกสาร 

1.1 SD 

• Cover page SD ดูความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร (Blank form) ต้องเป็น 

version ล่าสุด 

• Checklist 

• ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนของกระบวนการตาม Protocol 

• ตรวจสอบขบวนการตาม Study Visit Checklist ของแต่ละ Visit  

• SD 

• ความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน ของขอ้มูลที่ต้องการเก็บตาม Protocol 

• ทบทวนรายละเอียดของแตล่ะหน้า ทุกหน้าและให้ครบจ านวนหน้าของแบบฟอร์ม 

• ทบทวนการบันทึกข้อมูล ต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน 

• ทบทวนความสัมพันธ์ของขอ้มูลในแต่ละ Form ในทุก Essential SD 

1.2 CRF/eCRF 

ในส่วนของ REDCAP ฟอร์มแต่ละฟอร์มเป็น used as SD (แพทย์จะเป็นคนกรอกทั้งหมด) 

กระบวนการของการ QA ต้องดูรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และต้องถูกต้องตาม 

instruction ของฟอร์มนั้นๆ และข้อมูลที่บันทึกต้องมีความสัมพันธ์กับเอกสารอื่นๆที่มีการ

บันทึก หากเอกสารมคีวามขัดแย้งกันให ้confirm กับแพทย์ 

 1.3 eCRF ในระบบ Inform 

• การตรวจดูข้อมูลและทบทวนข้อมูลซึ่งเป็น eCRF ใน Inform ต้องให้ถูกต้องตรงตาม 

Primary SD  

• ตรวจสอบความถูกต้องตาม Inform Guideline ที่ระบบก าหนดมาให้ 

 

2. เคร่ืองมือในกระบวนการ QA 

• QA Note 

• REDCAP 
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• SD Table ของแต่ละโครงการ 

• DIADS TOX. Current version  

 

3. สิ่งท่ีตรวจพบและการแก้ไข 

3.1 การส าเนาเอกสาร – ไม่ชัดเจน, Footer/Header ไม่ครบ, มีรอยเปื้อนหรือมีเส้นที่เกินมา เป็น 

suggestion จาก PPD และ site ได้ท าการซ่อมและแก้ไขแล้วโดยมีการเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร

ใหม่ 

3.2 ลายมือชื่อใน roster – ลายมือเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนใน roster PPD ให้ Update ลายมือชื่อใน 

roster ใหม่ 

3.3 การสื่อสาร – ในกรณีที่มีความเข้าใจไม่ตรงกัน จัดให้มีการประชุมระหว่างทีมและมีการบันทึก

ข้อตกลงรว่มกัน 

3.4 ความขัดแย้งของข้อมูลเดียวกันจาก SD หลายแหล่ง 

3.4.1 ระหว่าง SD ของโครงการวิจัย กับ medical record ของโรงพยาบาล 

• ณ วันที่ท า study visit ได้ med record มาไม่ครบถ้วนหรือได้มาทีหลัง  ซึ่งเมื่อได้มา

พบว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับจาการสัมภาษณ์จากอาสาสมัคร เช่น สมุดวัคซีนที่ รพ 

อื่นลงไม่ละเอียด และได้มาทีหลัง เกิด discrepancy  

การแก้ไข  

• Clarify เพิ่มเติม (สอบถามเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่อาสาสมัครไปรับบริการ

ระหว่าง visit) 

• Staff เจ้าของ case กลับไปตรวจสอบใน visit ที่ได้รับ medical record เช่น visit 

delivery/ birth/Event ว่าครบตามที่ โครงการวิจัยต้องการหรือไม่? ในรายที่ไม่ครบ

ให้ด าเนินการขอประวัติเพิ่มเติม         

• เมื่อเจ้าของ case ได้รับmedical record เพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลและ update 

SD & CRFให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

การป้องกัน 

• staff จะต้องมีความรู้เกี่ยวโรค หรือ guideline การรักษา/ให้ยา ที่เกี่ยวข้องกับ 

Protocol 

• staff ที่เป็นเจ้าของ case ต้องตรวจสอบ/ติดตาม medical recordหรือเอกสารที่

จ าเป็นต้องใช้ ให้ครบ 
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• complete SD&CRF และตรวจสอบเอกสารอีกครั้งก่อนส่ง QC/QA 

• QC/QA ย้อนกลับไปดูข้อมูลใน visit ก่อนประกอบในการตรวจSD&CRF 

 

3.4.2 ระหว่าง SD กับ SD ของโครงการวิจัย  

• มีการ update s/s Dx หรอื ยา แต ่ไม่ตรงกันกับใน log /wk ผดิ 

• แก้ไขข้อมูลในฟอร์ม แตใ่น log ไม่ได้แก้ตาม 

การป้องกัน 

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน SD ทั้งสองแห่ง และบันทึกยืนยันข้อมูลหลัง

การตรวจสอบ 

• ปรับปรุง SD  พยายามให้เก็บข้อมูลเพียงที่เดียว 

3.5 ความไม่สมบูรณ์ของ SD form (ซึ่งได้น าค าถามมาจาก CRF แต่น ามาไม่ครบ ท าให้เกิดการ 

discrepancy) 

การแก้ไข 

• staff เจ้าของ case Note wording เพิ่มเติม 

• Regulatory note to file เนื่องจากเพื่อครอบคลุมหลาย case 

• ท าการ Dry run SD form ก่อนใช้จริง 

การป้องกัน 

• ในกระบวนการท า SD จะท าอย่างไม่เร่งรีบ เป็นระบบ หากไม่เข้าใจในค าถามหรือ

ประเด็นใดใหป้รึกษา protocol team  

• ท าการ Dry run SD form ก่อนใช้จริงให้ละเอียดมากขึน้ 

3.6 การลงขอ้มูลใน SD 

• แก้ไขแล้วไม่ได้ Initials & Date 

• ข้อมูล verify ไม่ได้ (มีใน log แตไ่ม่มเีอกสารอ้างองิ) 

• ลงขอ้มูลใน FU form ไม่ครบ /staff ไม่ได้ Initials & Date 

• ลงขอ้มูลใน prescription ผดิ 

• มักกากบาทผดิในช่อง SD ที่ถามว่ามีการ update หรอืไม่ 

• Initial &Date ผดิวัน หรอืกรอกอายุผิด 

การแก้ไข 

• QC ตรวจ SD 100% ก่อน study visit  
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• เจ้าของ case ท าการตรวจทานก่อนส่ง QC/QA 

การป้องกัน 

• ในกระบวนการเตรียมและ complete SD จะท าอย่างไม่เรง่รบี เป็นระบบ 

• จัดตารางนัดอาสาสมัครแต่ละวันให้เหมาะสม 

ตัวอย่าง findings ที่พบจากการบันทึกข้อมูลไม่ เพียงพอ/ข้อมูลขัดแย้งกัน (Procedural 

Inadequate Source Documentation) 

1. อายุของอาสาสมัครใน Medical record ของโรงพยาบาล ไม่ตรงกับ Source Document ของ

โครงการฯ 

การแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน SD ทั้งสองแห่ง อาจตรวจสอบอายุกับบัตร

ประจ าตัวประชาชนของอาสาสมัคร และบันทึกยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องหลังการตรวจสอบ 

2. Visit code ใน Visit Checklist ไม่ตรงกับ Protocol 

การแก้ไข ก่อนที่จะน า Source Document มาใช้ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง

อีกครั้ง 

3. จ านวนเม็ดยาที่อาสาสมัครรับประทานใน Source Document ของพยาบาลและของแพทย์

ไม่ตรงกัน 

การแก้ไข ต้องมีการ Clarify ข้อมูลทุกครั้งหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน 

4. บันทึกใน Source Document ว่าอาสาสมัครน้ าหนักลดลงโดยเทียบกับ last visit ซึ่งต้อง

เทียบจาก base line คือ วันเข้าร่วมโครงการจึงจะถูกต้อง 

การแก้ไข มีการตกลงท าความเข้าใจในทีม และแจ้งทีมทราบว่า base line คือ น้ าหนักในวัน

เข้าร่วมโครงการ (Enrollment Visit) 

5. ไม่ได้ลงบันทึกใน Source Document เกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องแจ้งแก่อาสาสมัครและการ

ให้ส าเนาเรื่องแจง้ ตามที่ Protocol ก าหนด 

การแก้ไข เน้นการเขียนบันทึกในแฟ้มของอาสาสมัคร ทุกคน เกี่ยวกับการส าเนาเอกสาร

เรื่องที่ตอ้งแจง้แก่อาสาสมัคร ถึงแม้อาสาสมัครไม่รับส าเนาก็ต้องบันทึก 

6. ไม่ได้ลงบันทึกกรณีที่ผลการตรวจปัสสาวะพบ Protein  grade 2 เนื่องจากใบรายงานผล

การตรวจไมม่ี grade 

การแก้ไข ต้องมีการดูผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ถึงแม้ว่า

ใบรายงานผลการตรวจไม่ได้แจ้งความผิดปกติ 

3.7 การลงขอ้มูลใน CRF 
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• ฟอร์ม CRF ไม่ครบ 

• แก้ไขข้อมูลใน log แตไ่ม่ได้แก้ใน CRF 

• กรอก lab ผดิ 

• ไม่ได้ Initial & date ท้ายฟอร์ม CRF used as SD 

• แก้ไขแล้วไม่ได้ Initials & Date 

• เขียนชื่อยาผิด/ลง CRF ผดิ 

• เติม header date /step/seq ไม่ครบ 

• Data ไม่ได้ Initial in CRF 

• Relationship 15 ต้องลง CRF เป็น -1 ตาม Instruction 

การแก้ไข 

• QC ตรวจ SD 100% ก่อน study visit  

• เจ้าของ case ท าการตรวจทานก่อนส่ง QC/QA 

การป้องกัน 

• ในกระบวนการเตรียมและ complete CRF จะท าอย่างไม่เรง่รบี เป็นระบบ 

• จัดตารางนัดอาสาสมัครแต่ละวันให้เหมาะสม 

ตัวอย่าง findings ที่พบจากการคัดลอกข้อมูลผิด (Transcription errors)  

1. มีการบันทึกว่ามี Surgical scar ใน Source Document แต่บันทึกใน Pre- existing CRF 

ในข้อ ongoing เลือก No 

การแก้ไข การลงข้อมูลใน Clinical/AE และ CM Log ควรมีการก าหนดข้อตกลง และมีการ

อธิบายให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน เชน่ การม ีInstruction ของฟอรม์ 

2. ไม่ได้ลงข้อมูลผลการตรวจ GC/CT ใน CRF 

การแก้ไข ต้องมีการท า QC หลังมีการเก็บผลการตรวจในแฟ้มของอาสาสมัคร และตรวจดู

การลงขอ้มูลใน CRF 

3. บันทึกเวลากระบวนการท า Randomization ใน Source Document ไม่ตรงกับ CRF 

การแก้ไข ตรวจสอบเรื่องการบันทึกเวลาอย่างเข้มงวด และเน้นให้ลงเวลา Real time 

3.8 การลงข้อมูล SD, eCRF ใน paper CRF และ/หรือ eCRF เช่น ระบบ Inform, RedCap, eData, 

Medidata RAVE เป็นต้น 

3.8.1 สะกดผดิ พิมพ์ผิด(Typo error) เช่น สะกด,พิมพ์ช่ือยาหรอื Dx.ผิด 

3.8.2 การลงขอ้มูลไม่ครบถ้วน  
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• การลงข้อมูลของยาใน paper CRF และ/หรือ eCRF เช่น ระบบ Inform, RedCap, 

eData, Medidata RAVE ไม่ครบ ตาม CM log  

• กรอกข้อมูลในฟอร์มไม่ครบถ้วน เชน่ ลืมกรอก Subject Number, Visit code, Page 

of Number, institution number 

• ลืม initials/Date ในช่องที่ Required, ส่วนที่มีการแก้ไข 

• แพทย์ลมืลงขอ้มูลความสัมพันธ์ของวัคซีนกับ อาการ AE ใน Diary card  

• ลืมลงขอ้มูล Update Tracking Program ใน RED Cap 

3.8.3 การลงขอ้มูลที่คลาดเคลื่อน (discrepancy) 

• กรอกเลข Kit Number  ในระบบ Inform ผดิ 

• แก้ไขข้อมูลใน SD แตไ่ม่ได้แก้ข้อมูลในระบบ Inform 

• ลงบันทึกวันที่ผิด 

• แพทย์ประเมินระดับความรุนแรงของอาการ AE ไม่ตรงกันกับการประเมินของ

ผู้ปกครองของอสม.  ซึ่งได้รับค าแนะน าจาก CRA ให้แพทย์พิจารณาอีกครั้งและ 

Clarifies ในช่อง comment  

• ใน CPL เมื่อแพทย์ปิด AE แล้ว แพทย์ลืม แก้ไข ระดับความรุนแรง(Intensity) เช่น 

จาก 3 = Not resolved เป็น 1= Resolved 

• แพทย์กรอกข้อมูลในใบสั่งวัคซีนผิด เช่น อสม.ไม่ได้อยู่กลุ่ม CMI แต่ได้กากบาท

กลุ่มที่เป็น CMI 

3.8.4 การเขียนซ้ า(over writing) 

 การเขียนตัวเลข หรอืตัวอักษรซ้ าท าให้เกิดความไม่แน่ใจ หรอืแปลความหมายผิด 

*****ใน eCRF ของโครงการ FLU 023 นี้ใช้ระบบ Inform ถ้าหากมีการลงข้อมูลผิดพลาด

เหล่านี้เกิดขึ้น ระบบจะโชว์ Queries (เครื่องหมายค าถามสีแดง) ขึ้นมา พยาบาลเจ้าของ Case 

ก็จะท าการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น หากเป็นข้อมูลทาง Medical หรือ AE ก็จะแจ้งแพทย์เจ้าของ 

Case ท าการแก้ไข ใน SD หลังจากนั้นพยาบาลเจ้าของ Case ก็จะเอาข้อมูลที่แก้ไขแล้วมาลงใน 

ระบบ Inform 

การแก้ไข 

• ต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง 

• ยึดหลัก GCP 

3.8.5 Severe issue เป็นปัญหาที่พบได้นอ้ย  
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การลงข้อมูลวันที่  Enrollment ใน Tracking program ผิด ท าให้การนัดหมายอส.ตาม 

Window Period มีความผิดพลาด เกิดเป็น Protocol Deviation 

การแก้ไข 

• ทบทวนและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน Tracking Form ทุก case 

• มีการ Retrain พยาบาล 

• ในการประชุม Weekly meeting น าประเด็นที่พบมาพูดคุย ปรึกษากันและท าความ

เข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

• ในบางประเด็นที่ทางทีมไม่สามารถแก้ไขได้ จะปรึกษา CRA  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด:  

1. กรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหนังสือขอความยินยอม 

• จะต้องมีการแจ้งการเริ่มใช้ Version ใหม่ผ่านทาง Email ให้รับทราบทุกคน และระบุวันที่

เริ่มใช ้

• ท า Re-consent Log เพื่อให้มั่นใจว่าได้ท ากระบวนการกับอาสาสมัครครบทุกคน 

• ท ากระบวนการ Re-consent ให้เร็วที่สุดที่สามารถท าได้ 

• ท าตารางบันทึก Version และ วันที่ Re-consent ในแฟ้มของอาสาสมัครแต่ละคน 

2. การถ่ายเอกสาร เชน่ หนังสือขอความยินยอม จะต้องตรวจดูความถูกต้อง ได้แก่  

• จ านวนหนา้  

• ความครบถ้วน เชน่ หัวและท้ายฟอร์มจะต้องครบ  

• ต้องไม่มรีอยอื่นใดบนเอกสาร 

3. แบบฟอร์มที่มปีรับเปลี่ยน version 

 ควรท า Source Document version Control Log รายละเอียดเช่น  

• ฟอร์มที่ใชม้ีอะไรบ้าง  

• การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

• version ของฟอรม์ 

• วันที่เริ่มใชข้องแต่ละ version 

4. กรณีทีม่ีการเพิ่มแบบฟอร์มใหมใ่นภายหลัง จะต้องเพิ่มใน Source Document Table ทุกครั้ง 

5. การเก็บเอกสาร Source Document ในแฟ้ม กรณีที่เจาะรูเอกสาร จะต้องไม่เจาะโดนตัวหนังสือ 

หากเจาะโดนต้องเขียนใหมใ่ห้ครบ 
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6. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยและมีการขอค าปรึกษาไปยัง Protocol team ทาง Email จะต้อง print out 

เก็บใส่แฟ้มทุกครั้ง 

7. หากมีการ Stop AE ต่างๆนอกจากจะบันทึกใน AE log จะต้องมีการบันทึกใน Source Document 

8. ควรประชุมเพื่อแจ้งให้ทุกคนในทีมทราบ หากมีการปรับแก้ไขหรอืกระบวนการที่เปลี่ยนแปลง 

9. พยาบาลที่ท ากระบวนการ ควร QC ให้ละเอียดและครบถ้วน ก่อนส่งให้ QC และ QA เพื่อจะได้

แก้ไขใหท้ันการณ์ 

 

Pre-visit 

Procedure: check all materials 

Document: check all forms per each visit’s requirement 

 

Real time 

Procedure: check all activities that required by protocol per visit checklist before the 

participant leaves the study clinic 

Document: check all data for completeness and accuracy checklist before the 

participant leaves the study clinic 

  

 

QC 

QC/QA process 

Post-visit 

Document: source document 

verification (SDV) of CRF vs SD 

prior to being sent to DMC 

- Response and 

review of QA 

reports and 

queries 

 

Re-training: 

- Protocol/ 

procedures 

- MOP/ SSP 

- SOPs 

 

QA 


